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Vă remitem în anexă Raportul asupra dezbaterii si avizării pe fond a proiectului Legii minelor 

(1996), iniţiat de fostul Guvern, a propunerii legislative privind Legea minelor, iniţiată de domnul deputat 

Barbu Piţigoi si a proiectului Legii minelor (1997), iniţiată de actualul Guvern, examinate în şedinţa comisiei 

din data de 1 octombrie 1997, potrivit art.63 din Regulamentul Camrei Deputaţilor, avánd în vedere avizele 

aferente fiecărei iniţiative. 
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Dan Ioan Popescu 
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R A P O R T 
asupra dezbaterii si avizării pe fond, potrivit art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a 

următoarelor iniţiative legislative: 
1. Proiectul Legii minelor (1996), iniţiat de fostul Guvern; 
2. Propunerea legislativă privind Legea minelor,  

       iniţiată de domnul deputat Barbu Piţigoi (P.N.T. – C.D.); 
3. Proiectul Legii minelor (1997), iniţiat de actualul Guvern 

 
 
 
 

Comisia pentru industrii si servicii a fost sesizată, pe fond, în anul 1997 pentru reexaminarea, 
dezbaterea si avizarea a trei iniţiative legislative cu acelaşi obiect de reglementare, după cum urmează: 

1. Cu adresa C.P. nr.269/07.05.1997, comisia a primit comunicarea privind decizia Biroului 
Permanent, adoptată în şedinţa din 21.04 a.c., pentru reexaminarea proiectului Legii minelor (1996), avizat pe 
fond în legislatura anterioară, de aceeaşi comisie si înscris pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, fără putinţă 
de retragere, potrivit art.87 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

La data de 14.05.1997, comisia a hotărát ca reexaminarea acestui proiect de lege să fie 
programată odată cu celelalte două iniţiative legislative trimise la comisie sau în curs de elaborare la Guvern. 

2. Cu adresa C.P.nr.37/15.04.1997, comisia a fost sesizată pentru dezbaterea si avizarea, în 
procedură de urgenţă, a propunerii legislative privind Legea minelor, în care se invocă neconcordanţa dintre 
proiectul Legii minelor (1996) de pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor si actualul program de guvernare. 
Conform procedurii, s-a solicitat si s-a primit în termen punctul de vedere al Guvernului, prin care s-a 
comunicat dezacordul pentru promovarea acestei propuneri legislative, informánd comisia asupra proiectului 
Legii minelor (în curs de elaborare la acea dată), care va ţine seama de prevederile iniţiativei în discuţie. 

De asemenea, s-au solicitat si s-au primit în termen avizele nefavorabile de la Comisia pentru 
buget, finanţe si bănci si de la Comisia juridică, de disciplină si imunităţi, în care, ca si în avizul Consiliului 
Legislativ, nu sunt de acord cu promovarea propunerii legislative si o propun pentru dezbatere în procedură 
normală odată cu proiectul Legii minelor aşteptat de la Guvern. 

3. Cu adresa C.P. nr.159/19.06.1997, comisia a fost sesizată pentru dezbaterea si avizarea 
proiectului Legii minelor (1997), iniţiat de actulul Guvern. 

Avánd în vedere si celelalte două iniţiative legislative, în şedinţa din 11.06.1997 si 26.06.1997 
comisia a desemnat dintre deputaţi 5 raportori si a aprobat programul pentru pregătirea dezbaterii acestora, 
împreună cu iniţiatorii, cu specialiştii si cu autorii numeroaselor amendamente, în termenul limită stabilit prin 
Regulamentul Camerei Deputaţilor de maxim 60 de zile de la data primirii proiectului de lege la comisie (15 
oct.1997). 

Pentru acest proiect de lege comisia a primit avize favorabile, cu observaţii si amendamente, 
de la Consiliul Legislativ, de la Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare si de la Comisia 
juridică, de desciplină si imunităţi. Nu s-a primit avizul solicitat de la Comisia pentru buget, finanţe si bănci 
sesizată pentru aceasta. 



   
  

Fiind asigurate toate condiţiile necesare avizării finale pentru cele trei iniţiative supuse 
dezbaterii, comisia s-a întrunit în şedinţa din 1 octombrie 1997, unde în urma examinării documentelor 
prezentate de către experţi, raportori si iniţiatori, ţinánd seama de avizele aferente fiecărei iniţiative si de 
normele metodologice de elaborare legislativă, s-au putu face următoarele constatări principale: 

1. Totate cele trei iniţiative legislative fac parte din grupa legilor ordinare. 
2. Prevederile din propunerea legislativă privind Legea minelor (P.N.T. – C.D.) considerate ca 

pertinente în raport cu actualul Program de Guvernare au fost preluate în proiectul Legii minelor (1997), iniţiat 
de actualul Guvern. 

3. Propunerea legislativă privind Legea minelor (P.N.T. – C.D.), fiind riguros inspirată din 
Legea minelor din anul 1937, oferă unele prevederi inadecvate constituţional, instituţional si juridic, nefiind 
corelată cu actuala legislaţie a Romániei: Constituţia; Legea petrolului (nr.134/1995); Legea exproprierii pentru 
cauză de utilitate publică (nr.33/1994); Legea cadastrului (nr.7/1996); Legea mediului (nr.137/1995); Legea 
apelor (nr.107/1996); Legea finanţelor publice (nr.72/1996); Legea fondului funciar (nr.18/1991) si Legea 
privind organizarea judecătorească (nr.92/`992). 

4. Proiectul Legii minelor (1997) iniţiat de actualul Guvern, respectánd legislaţia în vigoare a 
Romániei, acordurile internaţionale în domeniu la care Románia este parte si programul propriu de guvernare, 
oferă – spre deosebire de proiectul Legii minelor (1996) iniţiat de fostul Guvern – următoarele trăsături 
importante: 

- Organizarea legii si structurarea textului în formă si conţinut este superior realizată, 
respectánd normele tehnicii de elaborare legislativă în vigoare. 

- Stabileşte reglementări privind închiderea minelor, acţiune specifică mecanismelor 
economiei de piaţă. 

- Mecanismele de piaţă liberă prin prevederile acestei legi devin mai funcţionale. 
- Asigură desfăşurarea activităţilor miniere în Románia, conferind posibilităţi mari de 

privatizare a acestora si de atragere a investitorilor străini. 
- Diminuează rolul statului de acţionar majoritar în domeniul sectorului minier. 
- Activităţile miniere sunt mai bine racordate la condiţiile de protecţia mediului, impuse prin 

lege. 
- Oferă tratament nediscriminatoriu pentru operatori. 
- Elimină divergenţele insuficient delimitate în legea anterioară privind competenţele celor 

două autorităţi: Autoritatea competentă si Ministerul de resort. 
- Crează cadrul legal necesar aplicării reformei în acest domeniu, conform programului actual 

de guvernare. 
Avánd în vedere considerentele de mai sus, comisia a adoptat cu majoritate de voturi 

următoarele hotărári: 
1. Avizează nefavorabil si propune Camerei Deputaţilor respingerea proiectului Legii minelor 

(1996), iniţiat de fostul Guvern si existent pe ordinea de zi în actuala sesiune. 
2. Avizează nefavorabil si propune Camerei Deputatilor respingerea propunerii legislative 

privind Legea minelor, iniţiată de domnul deputat Barbu Piţigoi (P.N.T. – C.D.). 
3. Acordă aviz favorabil si propune Camerei Deputaţilor să adopte proiectul Legii minelor 

(1997), iniţiat de actualul Guvern, ţinánd seama de amendamentele admise la comisie si consemnate în 
ANEXA 1. 

De asemenea, amendamnetele respinse la comisie sunt consemnate în ANEXA 2. 
Ambele ANEXE fac parte integrantă din acest raport. 
 
 

 
 
 

PRESEDINTE,                               SECRETAR, 
 

                   Dan Ioan Popescu                           Antal Istvan 
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PARLAMENTUL ROMANIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 
Comisia pentru industrii si servicii                                                                                                               ANEXA 1 
                                                   

A M E N D A M E N T E     A D M I S E 
În şedinţa comisiei din 1 octombrie 1997 

la proiectul Legii minelor (1997), iniţiat de actualul Guvern 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Capitol 
Articol 
Alineat 

Textul iniţial  
 

Textul propus 
Autorul:  

Motivaţie 

0 1 2 3 4 
1 Titlul:  LEGEA MINELOR 

PREAMBUL 
 

Nemodificat  

2 Paragraful 1: Prezenta Lege a minelor reglementează desfăşurarea 
activităţilor miniere în Romá-nia, stimulánd valorificarea 
resurselor mi-nerale, proprietate publică a Statului. Legea 
protejează proprietatea si asigură maximă transparenţă a 
activităţilor miniere si con-curenţa loială între competitori, fără 
discri-minare între formele de proprietate, origi-nea capitalului 
si naţionalitatea operato-rilor. 

 

Prezenta Lege a minelor reglementează 

desfăşurarea activităţilor miniere în Románia, stimulánd 

valorificarea resurselor minerale, proprietate publică a Statului. 

Legea protejează proprietatea si asigură maximă transparenţă a 

activităţilor miniere si concurenţa loială, fără discriminare între 

formele de proprietate, originea capitalului si naţionalitatea 

operatorilor. 

Deputat Leonard Cazan 

Precizarea este inutilă în 
text. 

3 Paragraful 2: Investiţiile în domeniul minier sunt în-curajate prin 
facilităţi de ordin fiscal si ad-ministrativ, fiind libere de orice 
constrán-geri în ce priveşte recuperarea investiţiilor si utilizarea 
profitului realizat. 

 

Nemodificat  

 
0 1 2 3 4 
4 Paragraful 3: Prevederile Legii minelor privind protecţia mediului si a 

personalului implicat în activităţi miniere, pe timpul 
desfăşurării si la încetarea acestora, sunt conforme cu 
legislaţia románească privind protecţia mediului si a muncii. 

 

Se elimină 
Deputat Leonard Cazan 
Consiliul Legislativ 

Precizare inutilă în faţa 
obligativităţii de respectare a 
între-gii legislaţii cu care se 
interferează legea, in-clusiv 
Constituţia. 

5 CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE 
 

Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
6 Art.1 Resursele minerale situate pe teritoriul si în 

subsolul ţării si a platoului continental în zona economică a 

Romániei din Marea Neagră, delimitate conform principiilor 

dreptului internaţional si reglementărilor din convenţiile 

internationale la care Románia este parte, fac obiectul exclusiv 

al proprietăţii publice si aparţin Statului román. 

 

Nemodificat  

7 Art.2 alin.1  
 

 

(1) Resursele minerale care fac obiectul prezentei legi sunt: 
cărbunii, minereurile feroase, neferoase, de aluminiu si roci 
aluminifere, de metale nobile, radioactive, de pămánturi rare si 
disperse, sărurile haloide, substanţele utile nemetalifere, rocile 
utile, pietrele preţioase si semipretioase, turba, nămolurile si 
turbele terapeurice, rocile bituminoase, gazele necombustibile, 
căldura din sistemele geotermale, apele plate, apele minerale, 
apele termominerale pentru scopuri terapeutice, precum si 
produsele reziduale miniero-metalurgice din halde, iazuri de 
decantare si alte depozite tehnologice. 

 

 

(1) Resursele minerale care fac obiectul prezentei legi sunt: 
cărbunii, minereurile feroase, neferoase, de aluminiu si roci 
aluminifere, de metale nobile, radioactive, de pămánturi rare si 
disperse, sărurile haloide, substanţele utile nemetalifere, rocile 
utile, pietrele preţioase si semipretioase, turba, nămolurile si 
turbele terapeurice, rocile bituminoase, gazele necombustibile, 
căldura din sistemele geotermale, apele plate, apele minerale, 
apele termominerale, precum si produsele reziduale miniero-
metalurgice din halde, iazuri de decantare si alte depozite 
tehnologice. 

Deputat Leonard Cazan 

 

Precizarea este 

inutilă. 

Indiferent de scop apele 
termale fac obiectul acestei legi. 

8 alin.2 (2) Prevederile prezentei legi se aplică si 

apelor subterane pentru activităţile de explorare, evaluare si 

evidenţă a rezervelor. 

 

Nemodificat  

9. Art.3 In sensul prezetei legi, înţelesul termenilor 

privind resursele minerale si activităţile miniere se defineşte 

după cum urmează: 

 

In înţelesul prezentei legi termenii privind resursele 
minerale si activităţile miniere se definesc după cum urmează: 

Consiliul Legislativ 
 

Se impune o formulare 
mai clară si mai concisă. 

10  “Resursă minerală” – este substanţă naturală din scoarţa 
terestră formată în urma proceselor geologice, utilizabilă, ca 
atare sau prin prelucrare, în activi-tatea economico-socială. 

 

“Resursă minerală” – substanţă naturală din scoarţa 
terestră formată în urma proceselor geologice, utilizabilă, ca 
atare sau prin prelucrare, în activitatea economico-socială. 

Deputat Leonard Cazan 

Se elimină 

verbe-le: “este”, “înseamnă”, 

“reprezintă”, etc. din definiţiile 

activitătilor miniere pentru 

acura-teţe si prezentare di-rectă. 
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0 1 2 3 4 
11  “Zăcămánt” – înseamnă o acumulare naturală de resurse 

minerale, valorificabilă din punct de vedere tehnic si 
economic. 

“Zăcămánt” – o acumulare naturală de resurse minerale, 
valorificabilă din punct de vedere tehnic si economic. 

Idem ca la poz.10. 

12  “Rezervă” – este partea de zăcămánt, determinată 
cantitativ si calitativ prin lucrări de explorare si exploatare, 
avánd stabilite condiţiile tehnice si economice de valorificare. 

 

“Rezervă” – partea de zăcămánt, determinată cantitativ si 
calitativ prin lucrări de explorare si exploatare, avánd stabilite 
condiţiile tehnice si economice de valorificare. 

 

Idem ca la poz.10. 

13  “Minereuri radioactive” – uraniu, thoriu sau 

orice combinaţie a acestora. 

 

“Minereuri radioactive” – acumulări de 

uraniu, thoriu sub formă de compuşi chimici naturali. 

Deputat Matei L. Ion 

 

Formularea iniţia-lă fiind 
ambiguă se înţelege o 
combinaţie între uraniu si toriu. 

14  “Produs rezidual miniero-metalurgic” – este produs 
remanent depus în halde, iazuri de decantare si alte depozite 
tehnologice, rezultat din extracţia minieră, prepararea si 
procesul metalurgic al resurselor minerale. 

 

Nemodificat  

15  “Perimetru de prospecţiune, explorare si/sau exploatare” 
– reprezintă aria corespunzătoare proiecţiei la suprafaţă a 
conturului părţii din scoarţa terestră în interiorul căreia, pe un 
interval de adáncime detereminat, se realizează lucrări de 
prospecţiune, explorare respectiv de exploatare, precum si 
suprafeţele necesare desfăşurării activităţilor de exploatare, 
prelucrare si preparare a resurselor minerale situate în afara 
zăcămántului. 
 

“Perimetru de prospecţiune, explorare si exploatare” – aria 
corespunzătoare proiecţiei la suprafaţă a conturului părţii din 
scoarţa terestră în interiorul căreia, pe un interval de adáncime 
detereminat, se realizează lucrări de prospecţiune, explorare 
respectiv de exploatare, precum si suprafeţele necesare 
desfăşurării activităţilor de exploatare, prelucrare si preparare a 
resurselor minerale situate în afara zăcămántului. 

Iniţiatorul 
Deputat Leonad Cazan 

 

Se elimină incerti-tudinea 
definiţiei asu-pra exploatării 
mini-ere. 

Idem ca la poz.10. 

16  “Prospecţiune” – desemnează ansamblul de studii si 
lucrări de suprafaţă care se realizează pentru identificarea 
posibilităţilor de existenţă a acumulărilor de resurse minerale. 

 

“Prospecţiune” – ansamblul de studii si lucrări de 
suprafaţă care se realizează pentru identificarea posibilităţilor 
existenţei unor acumulări de resurse minerale. 

 

Idem ca la poz.10. 

17  “Explorare” – desemnează ansamblul de 

studii si activităţi pentru identificarea zăcămintelor, evaluarea 

cantitativă si calitativă a acestora, precum si determinarea 

condiţiilor tehnice si economice de valorificare. 

“Explorare” – ansamblul de studii si activităţi 

pentru identificarea zăcămántelor, evaluarea cantitativă si 

calitativă a acestora, precum si determinarea condiţiilor tehnice 

si economice de valorificare. 

Iniţiatorul 

Idem ca la poz.10. 
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0 1 2 3 4 
 

18  “Dezvoltare” – desemnează ansamblul lucrărilor care 
constau în realizarea minelor si carierelor, construirea si 
montarea instalaţiilor specifice, a echipamentelor si a altor 
utilităţi necesare extracţiei, prelucrării, transportului, stocării 
provizorii a produselor miniere în formele specifice realizate 
si definitive a produselor reziduale. 

 

“Dezvoltare” – ansamblul lucrărilor care constau în 
realizarea minelor si carierelor, construirea si montarea 
instalaţiilor specifice, a echipamentelor si a altor utilităţi 
necesare extracţiei, prelucrării, transportului, stocării provizorii 
a produselor miniere în formele specifice realizate si definitive a 
produselor reziduale. 

Deputat Leonard Cazan 
 

Idem ca la poz.10. 

19  “Exploatare” – desemnează ansamblul de lucrări 
executate în subteran si/sau la suprafaţă pentru extragerea 
resurselor minerale, prelucrarea, prepararea si livrarea 
acestora în forme specifice. 

 

“Exploatare” – ansamblul de lucrări executate în subteran 
si/sau la suprafaţă pentru extragerea resurselor minerale, 
prelucrarea, si livrarea acestora în forme specifice. 

Deputat Leonard Cazan 
Deputat Antal Istvan 

 

Idem ca la poz.10. 
“Prepararea” se regăseşte 

tehnologic în “prelucrare”. 

20  “Activităţi miniere” – reprezintă ansamblul de lucrări 
privind prospecţiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, 
prelucrarea, concentrarea, extracţia metalurgică si 
comercializarea produselor miniere. 

 

“Activităţi miniere” – ansamblul de lucrări privind 
prospecţiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prelucrarea, 
concentrarea, extracţia metalurgică si comercializarea 
produselor miniere. 

Deputat Leonard Cazan 
 

Idem ca la poz.10. 

21  “Licenţă” – reprezintă actul juridic încheiat, potrivit 
prevederilor prezentei legi, între Autoritatea competentă si o 
persoană juridică, în vederea realizării de activităţi miniere. 

 

“Licenţă” – actul juridic încheiat, între concedent si 
concesionar  în vederea realizării de activităţi miniere potrivit 
prevederilor prezentei legi. 

Deputat Dumitru Popescu 

Se folosesc ter-meni mai 
consacraţI pentru părţile semna-
tare a licenţei. 

22  “Permis de prospecţiune” – reprezintă actul juridic prin 
care se acordă dreptul de a efectua lucrări de prospecţiune. 

 

“Permis de prospecţiune” – actul juridic emis de 
Autoritatea competentă, prin care se acordă dreptul de a efectua 
lucrări de prospecţiune. 

Iniţiatorul 
 

 

 

Idem ca la 

pct.10. 

Precizarea se im-pune 
pentru utiliza-tori. 

23  “Permis de exploatare” – desemnează actul juridic emis 
de Autoritatea competentă prin care se acordă dreptul de 
exploatare, pe termen limitat, a unor cantităţi determinate de 
roci utile, turbă si aur aluvionar. 

 

“Permis de exploatare” – actul juridic emis de Autoritatea 
competentă prin care se acordă dreptul de exploatare, a unor 
cantităţi determinate de roci utile, turbă si aur aluvionar. 

Deputat Barbu Piţigoi 
 

Nu este necesară stabilirea 
termenului în definiţie. 

Idem ca la poz.10. 

24  “Titular” – semnifică orice persoană juridică care poate “Titular” – orice persoană juridică románă sau străină care Pentru încuraja-rea 
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0 1 2 3 4 
efectua activităţi miniere în baza unei licenţe. 

 
poate efectua activităţi miniere în baza unei licenţe. 

Deputat Dumitru Popescu 
 

investitorilor stră-ini interesaţi 
de lege. 

Idem ca la poz.10. 

25  “Concesiunea minieră” – este dreptul acordat de stat prin 
Autoritatea competentă unei persoane juridice de a .efectua 
activităţi miniere în baza unei licenţe. 

 

“Concesiunea minieră” – dreptul acordat de stat prin 
Autoritatea competentă unui concesionar de a .efectua activităţi 
miniere în baza unei licenţe. 

Deputat Barbu Piţigoi 

Se pune de acord cu 
definiţiile urmă-toare. 

Idem ca la poz.10. 

26  “Concedent” – este Autoritatea com-petentă abilitată de 
lege să acorde con-cesiunea. 

 

“Concedent” – Autoritatea com-petentă abilitată de lege să 
acorde concesiunea. 

 

Idem ca la poz.10. 

27  “Concesionar” – este titularul dreptului căruia i se 
acordă concesiunea minieră. 

 

“Concesionar” - titularul căruia i se acordă concesiunea 
minieră. 

Iniţiatorul  
 

Idem ca la poz.10. 
Precizare inutilă. 

28  “Administrare” – este dreptul acordat de stat, prin 
Autoritatea competentă, unei instituţii publice, de a efectua 
activităţi miniere, în baza unei licenţe. 

 

“Administrare” – dreptul acordat de stat, prin Autoritatea 
competentă, unei instituţii publice. 

Iniţiatorul  
 

Idem ca la poz.10. 
Precizare inutilă. 

29  “Producţie minieră” – reprezintă produsul minier 
comercializat de către titular în funcţie de  resursa minerală 
exploatată. 

 

“Producţie minieră” – produsul minier comercializat de 
către titular în. 

Iniţiatorul 

Idem ca la poz.10. 
Precizare inutilă. 

30  “Redevenţă” – reprezintă o plată către stat raportată la 
valoarea producţiei miniere, obţinută de titular, reprezentánd 
compensarea scăderii rezervelor de resurse minerale. 

 

“Redevenţă” – o plată către stat raportată la valoarea 
producţiei miniere, obţinută de titular, reprezentánd 
compensarea scăderii rezervelor de resurse minerale. 

 

Idem ca la poz.10. 

31  “Autoritatea competentă” – este Agenţia Naţională 
pentru Resurse Minerale, care reprezintă, în domeniul 
resurselor minerale, interesele statului. 

 

“Autoritatea competentă” - Agenţia Naţională pentru 
Resurse Minerale, care reprezintă, în domeniul resurselor 
minerale, interesele statului. 

 

Idem ca la poz.10. 

32  “Ministerul de resort” – reprezintă organul specializat al 
administraţiei publice centrale cu atribuţii si competenţe în 
domeniul resurselor minerale. 

 

“Ministerul de resort” – organul specializat al 
administraţiei publice centrale cu atribuţii si competenţe în 
domeniul resurselor minerale. 

 

Idem ca la poz.10. 

33  “Compania naţională minieră” – este persoană juridică, 
ce are ca obiect principal de activitate valorificarea bunurilor 
proprietate publică din domeniul resurselor minerale si/sau 
care asigură servicii de interes naţional si la care statul 
păstrează pachetul de acţiuni sau poate opta pentru păstrarea

Se elimină 
Iniţiatorul  

 

Este o formă 

de organizare internă ca si 

regiile autonome, care prin 
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păstrează pachetul de acţiuni sau poate opta pentru păstrarea 
acţiunii nominative de control. 

 

modificări în timp nu trebuie să 

schimbe raporturile dintre 

Autoritatea competentă repre-

zentantul statului si concesionar. 

 
34  “Cartea minieră” – este documentul de 

evidenţă prin care se realizează identificarea, înregistrarea si 

reprezentarea pe hărţi si planuri cadastrale a tuturor lucrărilor 

cu caracter minier si geologic, a tuturor terenurilor cu 

destinaţie minieră si a celorlalte bunuri imobile din interiorul 

unui perimetru de exploatare instituit, care cuprinde totalitatea 

actelor juridice de orice natură privitoare la un perimetru de 

prospecţiune, explorare si/sau exploatare sau în legătură cu 

acesta, precum si toate datele referitoare la proprietatea 

terenurilor, la situaţia topografică a perimetrului si a tuturor 

lucrărilor si facilităţilor miniere existente în cadrul acestuia, la 

situaţia rezervelor si a producţiei brute pe fiecare tip de 

resursă minerală. 

 

“Cartea minieră” – documentul de evidenţă 

prin care se realizează identificarea, înregistrarea si 

reprezentarea pe hărţi si planuri cadastrale a tuturor lucrărilor cu 

caracter minier si geologic, a tuturor terenurilor cu destinaţie 

minieră si a celorlalte bunuri imobile din interiorul unui 

perimetru de exploatare instituit, care cuprinde totalitatea 

actelor juridice de orice natură privitoare la un perimetru de 

prospecţiune, explorare si exploatare sau în legătură cu acesta, 

precum si toate datele referitoare la proprietatea terenurilor, la 

situaţia topografică a perimetrului si a tuturor lucrărilor si 

facilităţilor miniere existente în cadrul acestuia, la situaţia 

rezervelor si a producţiei brute pe fiecare tip de resursă 

minerală. 

 

Idem ca la poz.10. 

35  “Cadastru minier” – este documentul de specialitate de 
evidenţă tehnică, economică si juridică si alte informaţii 
importante privind perimetrul instituit. 

 

“Cadastru minier” – documentul de specialitate de 
evidenţă tehnică, economică si juridică si alte informaţii 
importante privind perimetrul instituit. 

 

Idem ca la poz.10. 

36  “Pilier de protecţie” – înseamnă partea din rezervele de 
resurse minerale sau din rocile înconjurătoare care nu se 
extrag într-o anumită perioadă sau permanent si în care nu se 
execută lucrări, în scopul protejării lucrărilor miniere din 
subteran sau de la suprafaţa perimetrului de exploatare, a 
malurilor apelor sau a altor obiective de la suprafaţă. 
 

“Pilier de protecţie” – partea din rezervele de resurse 
minerale sau din rocile înconjurătoare care nu se extrag într-o 
anumită perioadă sau permanent si în care nu se execută lucrări, 
în scopul protejării lucrărilor miniere din subteran sau de la 
suprafaţa perimetrului de exploatare, a malurilor apelor sau a 
altor obiective de la suprafaţă. 
 

Idem ca la poz.10. 

37  “Fondul geologic naţional” – înseamnă 

totalitatea datelor în legătură cu resursele minerale ale ţării

“Fondul geologic naţional” – totalitatea 

datelor în legătură cu resursele minerale ale ţării obţinute din

Idem ca la poz.10. 
Precizarea este inutilă, se 
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totalitatea datelor în legătură cu resursele minerale ale ţării 

obţinute din activităţi miniere si petroliere, in-diferent de 

natură suportului de stocare. Autoritatea competentă 

organizează fondul geologic naţional. 

 

datelor în legătură cu resursele minerale ale ţării obţinute din 

activităţi miniere si petroliere, indiferent de natură suportului de 

stocare.  

Iniţiatorul 

Deputat Ioan Bivolaru 

 

 

regăseşte în atribuţiile Autori-
tăţii competente. 

38  “Fondul naţional de rezerve” – înseamnă totalitatea 
rezervelor evidenţiate si înregistrate de către Autoritatea 
competentă pentru fiecare tip de resursă minerală a ţării, 
determinate conform normativelor specifice. 

 

“Fondul naţional de rezerve” – totalitatea rezervelor 
evidenţiate si înregistrate de către Autoritatea competentă pentru 
fiecare tip de resursă minerală a ţării, determinate conform 
reglementărilor specifice. 

Deputat Barbu Piţigoi 
 

Termenul se po-triveşte 
mai bine cu importanţa 
domenui-lui regelementat prin 
lege. 

Idem ca la poz.10. 

39  “Forţă majoră” – reprezintă eveni-mente 

neprevăzute si de neînlăturat, în desfăşurarea activităţilor 

miniere (răz-boi, catastrofe si altele asemenea). 

“Forţă majoră” – eveniment, imprevizibil, 

inevitabil si insurmontabil care generează imposibilitatea 

temporară sau definitivă de executare parţială sau totală a 

obligaţiilor titularului de licenţă. 

Consiliul Legislativ 

 

Definiţia este pre-luată din 
practica consacrată a dome-
niului, fiind mai ex-plicită. 

40  “Mediu” – reprezintă ansamblul de condiţii si elemente 
naturale ale Terrei definite conform Legii protecţiei mediului, 
care pot fi afectate prin activitătile miniere. 

 

“Mediu” – ansamblul de condiţii si elemente 

naturale definite conform Legii protecţiei mediului, care pot fi 

afectate prin activitătile miniere. 

Deputat Leonard Cazan 

Idem cala 

poz.10. 

Nu este necesară 
precizarea “ale Terrei” 

41  “Plan tehnologic de încetare a acti-vităţii” – reprezintă 
complexul de documentaţii tehnice, economice, sociale si de 
mediu care motivează închiderea exploatării si conţine 
acţiunile necesare pentru asigurarea finanţării si realizării 
efective a măsurilor de încetare a activităţii. 

 

“Plan de încetare a activităţii” – complexul de 

documentaţii tehice, economice, sociale si de mediu care 

motivează închiderea exploatării si conţine acţiunile necesare 

pentru asigurarea finanţării si realizării efective a măsurilor de 

încetare a activităţii. 

 

Idem ca la poz.10. 
Precizarea este inutilă, 

documenta-ţiile fiind complexe. 

42  “Plan de refacere a mediului” – reprezintă “Plan de refacere a mediului” – măsurile de Definiţia este mai 
explicită juridic
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măsurile de restaurare a mediului în perimetrul minier. 

 

restaurare a mediului în perimetrul de exploatare, în 

conformitate cu Legea protecţiei mediului. 

Deputat Barbu Piţigoi 

 

explicită juridic. 
Idem ca la poz.10. 

43 Art.4  
alin.1  

 
 

 

(1) Activităţile miniere se efectuează de 

către persoane juridice care sunt înregistrate conform legii si 

sunt specializate în desfăşurarea de activităţi miniere sau se 

organizează în acest scop. 

 

Nemodificat  

 

 

44 Alin.nou  (2) Activităţile miniere pot fi efectuate si de 

persoane fizice în condiţiile art.18, 19 si 20 din prezenta lege. 

Deputat Barbu Piţigoi 

Deputat Ioan Bivolaru 
 

Reglementarea 

art.4 se pune de acord cu 

prevederile art. 18, 19 si 20. 

 

45 Alin.2 (2) Activitătile miniere se realizează numai 

în cadrul unor perimetre autorizate în acest scop de către 

Autoritatea competentă. 

 

Devine alin.(3). 

(3) Activitătile miniere se realizează numai în 

cadrul unor perimetre autorizate în acest scop de către 

Autoritatea competentă, cu excepţia celor menţionate la alin.2. 

Deputat Barbu Piţigoi 

 

Precizarea se im-pune 
după alineatul precedent 
introdus. 

46 Art.5 alin.1  
 
 
 
 
 

  

(1) Toate datele si informatiile, indi-ferent 

de modalitatea de stocare, cu privire la resursele minerale 

románeşti determinate conform art.1, vor fi puse la dispoziţia 

Autorităţii competente si aparţin Statului román. 

 

 Nemodificat  

47 alin.2 (2) Persoanele juridice, care efectuează astfel de 
activităţi dispun liber si neîngrădit de datele si informaţiile 
obţinute, numai în interes propriu, pe toată durata activităţii 
miniere. 

 

(2) Persoanele juridice, care efectuează activităţi miniere 
dispun liber si neîngrădit de datele si informaţiile obţinute, 
numai în interes propriu, pe toată durata activităţii miniere. 

Deputat Barbu Piţigoi 

 

Precizarea se im-pune. 
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48 alin.3 (3) Instrăinarea către terţi a datelor si informaţiilor 
privind resursele minerale din Románia se face cu acordul 
Autorităţii competente. 
 

(3) Transmiterea către terţi a datelor si informaţiilor 
privind resursele minerale din Románia se face cu acordul 
Autorităţii competente. 

Consiliul Legislativ 
 

 

“Instrăinarea” se referă la 
bunuri ma-teriale. 

49 alin.4 4) Datele si informaţiile cu privire la resursele minerale 
care prin conţinutul lor intră sub incidenţa unei legi speciale, 
pot circula numai în con-formitate cu prevederile acesteia. 

 

Nemodificat  

 50 Art.6 alin.1  
 

(1) Accesul la terenurile necesare efectuării activităţilor 

miniere se face în condiţiile legii, prin: 

 

Nemodificat  

51  a) vánzare – cumpărare a terenurilor si, după caz, a 
constructiilor situate pe acestea, prin acte legale, la preţul 
convenit între părţi; 
 

Nemodificat  

52  b) schimbul de terenuri, însoţit de 

strămutarea proprietarului afectat si reconstrucţia clădirilor pe 

terenul nou acordat pe cheltuiala titularului care beneficiază 

de terenul eliberat; 

 

Nemodificat  

53  c) închirierea terenului pe durată determinată, cu 
stabilirea uzufructului pe bază de contracte încheiate între 
părţi; 

 

Nemodificat  

54  d) expropierea pentru caz de utilitate publică, în 
condiţiile legii; 

 

d) expropierea pentru cauză de utilitate publică, în 
condiţiile legii; 

Consiliul Laegislativ 
 

Se pune de 

acord cu Legea exproprierii 

pentru cazurile de utilitate 

publică. 

 
55  e) concesionarea terenurilor proprieta-te publică; 

 
Nemodificat  
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56  f) asocierea dintre proprietarul terenului si persoana 

juridică titularul de licenţă prin aport la capitalul social cu 
contravaloarea terenului; 

 

f) asocierea dintre proprietarul terenului si titularul de 
licenţă prin aport la capitalul social cu contravaloarea terenului; 

 

Precizarea nu mai este 
necesară în sensul prezentei 
legi. 

57  g) alte proceduri prevăzute de lege. 
 

Nemodificat  

58 alin.2  
 

2) Asupra terenurilor necesare activităţilor miniere ce se 
realizează în afara perimetrului de exploatare, precum si 
asupra terenurilor necesare lucrărilor de explorare si oricăror 
alte activităţi pe care acetea le implică, se instituie, în favoarea 
titularului, un drept de servitute legală, după caz. 

 

Nemodificat  

59 alin.3 
 

3) Exercitarea dreptului de servitute legală stabilită la 
alin.(2) se face contra plăţii unei rente anuale către proprietarii 
terenurilor afectate de acesta. 

 

Nemodificat  

60 alin.4  
 

4) Durata servituţii legale este cea a activităţilor miniere, iar 
terenurile ce urmează a fi afectate vor fi determinate, în ce 

priveşte suprafeţele si proprietarii, după principiul celei mai 
mici atingeri posibile aduse dreptului de proprietate. 

Nemodificat  

61 alin.5  
 

5) Accesul la terenurile afectate de servitutea legală se 
stabileşte prin negocieri între titularul activităţii miniere si 
proprietarii terenurilor, cu respectarea principiului egalităţii de 
tratament si a echităţii. 

 

Nemodificat  

62 alin.6   
 

6) Orice neinţelegeri între titularii activităţilor miniere si 
proprietarii terenurilor se soluţionează de către instanţele 
judecătoreşti competente, potrivit legii. 

Nemodificat  

63 alin.7  7) In cazul vánzării bunurilor expropiate în condiţiile 
alin.(2), foştii proprietari sau, după caz, succesorii lor au drept 
de preemţiune, în care scop, vor fi înştiinţaţi despre condiţiile 
vánzării, pe cale administrativă sau prin publicitate. 

 

(7) In cazul vánzării bunurilor expropiate în condiţiile 
alin.(1) lit.d), foştii proprietari sau, după caz, succesorii lor au 
drept de preemţiune, în care scop, vor fi înştiinţaţi despre 
condiţiile vánzării, pe cale administrativă si prin publicitate. 

Deputat M.Grigoriu C.E. 
 

Pentru corecta co-relare 
între alineate si acurateţe a 
textului. 

64 alin.8 (8) Accesul ori degradarea terenurilor pe care se găsesc 
amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri 

arheologice de interes deosebit si rezervaţii naturale, se face 
cu avizul organelor în drept. 

8) Accesul la terenurile pe care se găsesc amplasate 
monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de 
interes deosebit si rezervaţii naturale, se face cu avizul 
organelor în drept. 

Deputat Barbu Piţigoi 
 

Degradarea nu face 
obiectul art.6. 

 
65 

CAPITOLUL II 
 

REGIMUL DE PUNERE IN VALOARE 
 A RESURSELOR MINERALE 

Nemodificat 
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66 Art.7 Resursele minerale se pun în valoare prin lucrări de 

prospectiune, explorare si exploatare care se concesionează 

companiilor naţionale miniere si societăţilor comerciale sau se 

dau în administrare instituţiilor publice de către Autoritatea 

competentă, potrivit prezentei legi. 

 

Resursele minerale se pun în valoare prin activităţi 
miniere care se concesionează companiilor si societăţilor 
naţionale miniere, precum si persoanele juridice románe sau 
străine sau se dau în administrare instituţiilor publice de către 
Autoritatea competentă, potrivit prezentei legi. 

Iniţiatorul 
Deputat Antal Istvan 
Deputat C. Avramescu 

Pentru 

utilizarea termenilor stabiliţI în 

definiţii. 

Regimul organiză-rii si 
funcţionării companiilor 
naţionale miniere stabilit prin 
O.G.nr.30/1997 nu exclude 
utilizarea tex-tului din acestă 
lege. 

 
67 Art.8 alin.1  

 
 
 

 
 

 

(1) Prospectiunea se realizează pe bază de 

permis neexclusiv, eliberat la cerere, pentru un perimetru de 

formă geometrică, cu laturile orientate Nord-Sud si Est-Vest, 

definit prin coordonate topogeodezice. 

 

Nemodificat  
 

 

68 alin.2 (2) Dimensiunea perimetrului de prospecţiune este 
multiplul ariei minime de 45 km2. 
 

(2) Mărimea perimetrului de prospecţiune este multiplul 
ariei minime de 45 km2. 

Deputat Matei L. Ion 
 

Aria are minim trei 
dimensiuni. 

69 alin.3 (3) Permisul de prospectiune se eli-berează pentru o 
durată de maximum 3 ani, cu plata anticipată a unei taxe 
anuale. 
 

 

Nemodificat  

70 alin.4 (4) Din permisul de prospecţiune nu decurge nici un 
drept de acordare a licenţei de explorare si/sau exploatare. 

 
 

Nemodificat   

71 alin.5 (5) Titularul permisului de prospecţiune va 

prezenta Autorităţii competente documentaţii  anuale, privind 

activitatea desfăşurată si rezultatele obţinute si un raport final, 

cuprinzánd metodele de investigare aplicate si rezultatele 

obţinute. 

 

(5) Titularul permisului de prospecţiune prezintă 
Autorităţii competente documentaţii  anuale, privind activitatea 
desfăşurată si rezultatele obţinute si un raport final, cuprinzánd 
metodele de investigare aplicate si rezultatele obţinute. 

Deputat Barbu Piţigoi 

Legea are carac-ter 
operativ. 
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72 Art.9 alin.1  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(1) Explorarea se realizează pe baza unei 

licenţe exclusive, acordată la cerere persoanelor juridice 

románe sau străine interesate, selectionate de către Autoritatea 

competentă în baza unui program de lucrări si a constituirii 

unei garanţii bancare corespunzătoare pentru refacerea 

mediului. 

 

 
(1) Explorarea se realizează pe baza unei 

licenţe exclusive, acordată la cerere persoanelor juridice románe 

sau străine interesate, selectionate, prin concurs semestrial de 

ofertă, de către Autoritatea competentă în baza unui program de 

lucrări si a constituirii unei garanţii bancare corespunzătoare 

pentru refacerea mediului. 

Deputat Barbu Piţigoi 

 

Modul acordării licenţei se 
impune a fi precizat prin lege. 

73 alin.2 (2) Licenţa de explorare se acordă pentru toate resursele 
minerale existente în perimetru, în termen de 60 zile de la data 
înregistrării primului solicitant. 

 
 

(2) Licenţa de explorare se acordă, în condiţiile legii 
pentru toate resursele minerale existente în perimetru, în termen 
de maxim 180 zile de la data anunţării concursului de ofertă. 

Deputat Barbu Piţigoi 
 

Se pune de acord cu 
prevederile alinea-tului 
precedent. 

74 alin.3 (3) Licenţa de explorare se acordă pentru o durată de 
maximum 5 ani, cu drept de prelungire pentru cel mult 3 ani, 
cu plata anticipată a unei taxe anuale. 

 

Nemodificat  

75. alin.4 (4) Dimensiunea perimetrului de explorare 

este multiplul ariei minime de 10 km2 si se va reduce cu 50% 

după primii doi ani si cu încă 25% din perimetrul iniţial după 

4 ani. 

 

(4) Mărimea perimetrului de explorare este multiplul ariei 
minime de 10 km2 si se va reduce cu 50% după primii doi ani si 
cu încă 25% din perimetrul iniţial după 4 ani. 
 

Idem ca la poz.68. 

76 alin.5 (5) De regulă perimetrul de exploatare este 

rectangular, cu laturi orientate Nord-Sud si Est-Vest si este 

definit prin coordonate topogeodezice. 

5) De regulă perimetrul de explorare este rectangular, cu 
laturi orientate Nord-Sud si Est-Vest si este definit prin 
coordonate topogeodezice. 

Deputat Liviu Spătaru 
 

Se pune de acord cu 
întregul articol. 

77 alin.6 6) Titularul licenţei de explorare va prezenta Autorităţii 
competente documentaţii anuale, privind activitatea 
desfăşurată si rezultatele obţinute si un raport final, 
cuprinzánd metodologia aplicată, lucrările executate si 
rezultatele obţinute. 

 

Nemodificat  

78 alin.7 7) La solicitarea titularului licenţei de explorare, acesta (7) La solicitarea titularului licenţei de explorare, acesta Precizarea se im-pune la 



 16

0 1 2 3 4 
are dreptul de a obţine licenţa de exploatare pentru oricare din 
resursele minerale descoperite. 

 

are dreptul de a obţine licenţa de exploatare pentru oricare din 
resursele minerale descoperite, în condiţiile prezentei legi. 

Deputat Dumitru Popescu 
 

această regle-mentare.  

79 Art.10 alin.1  
 
 
 

 

(1) Exploatarea minieră se realizea-ză pe 

baza unei licenţe exclusive, care se acordă pentru toate 

resursele minerale dintr-un perimetru minier. 

 

(1) Exploatarea minieră se realizea-ză pe baza unei licenţe 
exclusive, care se acordă pentru toate resursele minerale dintr-
un perimetru de exploatare. 

Dep.Barbu Piţigoi 
 

Pentru exprima-rea clară a 
reglemen-tării din articol.  

80 alin.2 (2) Licenţa de exploatare se acordă: 
 
a) titularului licenţei de explorare, la solicitarea acestuia; 
b) cáştigătorului unui concurs de ofertă prin licitaţie 

publică, organizat de Autoritatea competentă, în condiţiile 

prezentei legi. 

 

Nemodificat  

81 alin.3 (3) Licenţa de exploatare se acordă în baza 

unei cereri însoţită de: 

3) Licenţa de exploatare se acordă, prin negociere, în baza 
unei cereri însoţită de: 

Dep.Dumitru Popescu 

Se impune preci-zarea 
specifică econo-miei de piaţă. 

 
82  a) studiul de fezabilitate care să asigure 

valorificarea optimă a resurselor minerale si protecţia 

zăcămántului; 

 

a) studiul de fezabilitate care să asigure 

valorificarea resurselor minerale si protecţia zăcămántului; 

Dep.Barbu Piţigoi 
 
 
 

Precizarea elimi-nată nu 
este necesară 

83  b) planul de dezvoltare al exploatării; 
 

Nemodificat  

84  c) studiul de impact asupra mediului, avizat 

conform legii; 

 

Nemodificat  

85  d) planul de refacere a mediului, înso-ţit de o 

garanţie bancară, bazată pe valoarea planului de dezvoltare. 

 

d) planul de refacere a mediului, înso-ţit de o garanţie 
bancară, bazată pe valoarea planului de dezvoltare si a studiului 
de impact asupra mediului. 

Dep.Barbu Piţigoi 
 

Precizarea se im-pune 
fiind esenţială pentru protecţia 
me-diului. 

86. alin.4 4) Licenţa de exploatare se acordă pentru Nemodificat  
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maximum 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade 

succesive de cáte 5 ani. 

87 alin.5 (5) Titularul licenţei de exploatare va plăti o taxă anuală 
pe suprafaţă si o redevenţă minieră, conform prezentei legi. 

 

Nemodificat  

88 Art.11 alin.1  
 
 
 
 

(1) Licenţa se încheie în formă scrisă si intră 

în vigoare după aprobarea sa de către Guvern. 

 

Nemodificat  

89 alin.2 (2) Prevederile licenţei rămán valabile pe 

toată durata acesteia, în condiţiile existente la data încheierii. 

 

Nemodificat  

 
90 

 
Art.12 

Inceperea activităţilor miniere pre-văzute în 

licenţă se autorizează în scris de către Autoritatea competentă, 

în cel mult 60 de zile de la acordarea licenţei. 

 
 
 

Nemodificat  

91 Art.13 alin.1  
 
 
 
 
 
 

 

(1) Persoanele juridice străine, care au 

obţinut dreptul de a efectua activităţi miniere, sunt obligate ca 

în termen de 90 zile de la intrarea în vigoare a licenţei să 

înfiinţeze si să menţină pe toată durata concesiunii o sucursală 

sau o filială în Románia. 

 

Nemodificat  

92 alin.2 (2) In cazul în care doi sau mai mulţi parteneri străini 
dobándesc împreună drepturi miniere cu privire la acelaşi 
perimetru, obligaţia înfiinţării si menţinerii unei sucursale sau 
filiale în Románia revine numai companiei desemnate să 
reprezinte interesele lor. 

 

Nemodificat  

93 Art.14 Titularul unei licenţe poate transfera unei 

alte persoane juridice drepturile dobándite si obligaţiile 

Devine alin. (1) nemodificat.  
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asumate numai cu aprobarea scrisă a Autorităţii competente. 

Orice transfer realizat fără aprobare este lovit de nulitate. 

 
 

 94 Art.14 
Alineat nou 
 

 (2) Licenţa de dare în administrare nu este 

transferabilă. 

Iniţiatorul 

 

Licenţa de dare în 
administrare se acor-dă direct 
numai insti-tuţiilor publice. 

 

 95 Art.15 In limitele unui perimetru de explorare se 

poate acorda, în condiţiile legii, unor persone juridice, altele 

decát titularul licenţei, dreptul de explorare si/sau exploatare 

pentru unele resurse minerale, cu acordul titularului. 

In limitele unui perimetru de exploatare 

Autoritatea competentă poate acorda, în condiţiile legii, unor 

persone juridice, altele decát titularul licenţei, dreptul de 

explorare si/sau exploatare pentru unele resurse minerale, cu 

acordul titularului. 

Deputat Barbu Piţigoi 

Precizarea regle-mentează 
situaţii existente în domeniu. 

96 Art.16 Dreptul obţinut prin dare în administrare sau 

în concesiune, drept distinct de cel de proprietate asupra 

terenurilor, nu poate fi nicidecum afectat de către titular în 

beneficiul unui terţ, decát în condiţiile art.14. 

 

Nemodificat  

97 Art.17 Drepturile de operare obţinute prin licenţă 

pot constitui garanţie pentru împrumuturi bancare în vederea 

exe-cuţiei activităţilor miniere prevăzute în licenţă. 

 

Drepturile de operare obţinute prin licenţă pot 

constitui garanţie pentru împrumuturi bancare în vederea 

execuţiei activităţilor miniere prevăzute în licenţă, cu aprobarea 

scrisă a Autorităţii competente. 

Deputat Mihai Grigoriu 

Precizarea se im-pune în 
vederea pro-tecţiei creditorilor. 

98 Art.18 alin.1  
 
 
 
 

 

(1) Rocile utile de construcţie ca argile, 

nisipuri, pietrişuri, andezite, bazalte, calcare, tufuri si altele, 

sau acumulările de turbă pot fi extrase de către operatori, în 

cantităţi determinate si pe termen limitat, pe bază de permis de 

exploatare emis de Autoritatea competentă. Permisul se 

(1) Rocile utilizabile în construcţii ca argile, 

nisipuri, pietrişuri, andezite, bazalte, calcare, tufuri si altele, sau 

acumulările de turbă pot fi extrase de către operatori, în cantităţi 

determinate si pe termen limitat, pe bază de permis de 

exploatare emis de Autoritatea competentă. Permisul se 

Se elimină 

libera apreciere si se pune de 

acord cu art.19. 
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eliberează primului solicitant. 

 

eliberează primului solicitant, persoană fizică sau juridică. 

Deputat Antal Istvan 

 
99 alin.2  (2) Pentru exploatările de nisipuri si 

pietrişuri din albiile ráurilor, permisele de exploatare se 

eliberează după obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor, 

prevăzută de legislaţia în vigoare. 

 
 

Nemodificat 
 

 

100 alin.3 (3) Perimetrele pentru care se acordă dreptul de 
exploatare prin permis se stabilesc si se reînnoiesc anual de 
către Autoritatea competentă, la solicitarea celor interesaţi. 

Nemodificat  

101 alin.4 (4) Pentru obţinerea permisului de exploatare, 
solicitanţii sunt obligaţi la plata taxei pe activitatea de 
exploatare si a redevenţei miniere, în condiţiile legii. Plata 
taxei se va face la data eliberării permisului, iar a redevenţei, 
etapizat, pe durata valabilităţii permisului de exploatare. 

 

Nemodificat   

102 Art.19 Rocile utilizabile în constructii, argile 

nisipuri, pietrişuri, andezite, bazalte, calcare, tufuri, precum si 

turba si izvoarele de ape minerale, situate pe suprafeţe de teren 

aflate în proprietate privată, pot fi folosite de către proprietarul 

suprafeţei numai pentru nevoile proprii, fără plata taxelor si a 

redevenţelor legale. 

 

Nemodificat  

103 Art.20 alin.1  
 
 
 
 
 
 

(1) Recuperarea aurului din aluviuni, 

realizată în afara concesiunilor, se face de către persoane 

fizice, în baza unui permis de exploatare eliberat de 

Autoritatea competentă. 

 

Nemodificat  

104 alin.2 (2) Persoanele fizice autorizate pentru 

activitatea de recuperare a aurului din aluviuni sunt obligate la 

Nemodificat  
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plata taxelor si redevenţelor prevăzute de lege. 

 

105 Art.21 Concesiunea minieră sau darea în 

administrare minieră încetează prin: 

 
a) expirarea duratei pentru care a fost acordată; 
 
b) renunţarea de către titularul licenţei în condiţiile 

stabilite la art.22; 
 
c) retragerea concesiunii sau adminis-trării de către 

Autoritatea competentă, conform prevederilor art.23, 
art.24, art.25; 

 
d) în caz de survenire a unor evenimente care constituie 

cauze de forţă majoră, definite în licenţă. 
 
 

Nemodificat  

106 Art.22 alin.1  
 
 
 
 

 

(1) Titularul licenţei poate renunţa la ea 

dacă, la data notificării renunţării către Autoritatea 

competentă, îndeplineşte cumulativ condiţiile: 

 

(1) Titularul licenţei poate renunţa la ea dacă, 

la data notificării renunţării către Autoritatea competentă, 

îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

Consiliul Legislativ 

Text îmbunătăţit. 

107  a) pune la dispoziţia Autoritătii com-petente 

documentaţia privind activitatea desfăşurată pánă la data 

notificării renunţării, precum si rezultatele acesteia; 

 

Nemodificat  

108  b) pune la dispoziţia Autorităţii competente 

suma reprezentánd contravaloarea lucrărilor prevăzute în 

planul de refacere a mediului si neexecutate. 

 

Nemodificat  

109 alin.2 
 

2) Autoritatea competentă verifică îndeplinirea 

condiţiilor prevăzute la alin.1 în termen de 60 zile de la data 

notificării renunţării. 

Nemodificat  

110 alin.3 (3) La împlinirea termenului de 60 de zile, prevăzut la Nemodificat  
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alin.(2), licenţa este anulată dacă Autoritatea competentă nu a 
comunicat refuzul sau, aceasta fiind obligată să emită decizia 
de încetare a administrării sau concesiunii, cu efect la data 
împlinirii termenului. 

111 alin.4 (4) In caz de refuz al Autorităţii competente, titularul 

poate cere instanţei judecătoreşti sau prin arbitraj, după caz, 

constatarea îndeplinirii condiţiilor anulării unilaterale a 

licenţei. 

 

(4) In caz de refuz al Autorităţii competente, titularul 

poate cere instanţei judecătoreşti sau de arbitraj, constatarea 

îndeplinirii condiţiilor anulării unilaterale a licenţei. 

Deputat barbu Piţigoi 

 

Text îmbunătăţit. 

 112 alin.5 5) In cazul în care instanţa judecătorească sau arbitrajul 

constată îndeplinirea condiţiilor anulării unilaterale a licenţei, 

Autoritatea competentă emite decizia de încetare a 

administrării sau concesiunii cu efect de la data rămánerii  

definitive si irevocabile a hotărárii. 

 

5) In cazul în care instanţa judecătorească sau de arbitraj 

constată îndeplinirea condiţiilor anulării unilaterale a licenţei, 

Autoritatea competentă emite decizia de încetare a administrării 

sau concesiunii cu efect de la data rămánerii  definitive si 

irevocabile a hotărárii. 

Deputat Leonard Cazan 

Pentru îmbunătă-ţirea 
textului. 

113 
 

Art.23 Autoritatea competentă retrage licenţa cánd titularul 
acesteia, în pofida sancţiunilor contravenţionale si/sau a 
notificării ce i s-a făcut, nici după după 30 zile de la primirea 
acesteia: 

 

Autoritatea competentă retrage licenţa titularului 
sancţionat contravenţional, la 30 de zile de la primirea 
notificării, cánd constată: 

Deputat Barbu Piţigi 
 

Pentru explicita-rea 
textului. 

114  a) nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate cu 

privire la termenul de începere a activităţilor miniere; 

 

Nemodificat  

115  b) continuă sistarea lucrărilor pe o perioadă 

mai mare de 30 zile, fără acordul Autorităţii competente; 

Nemodificat  

116  c) utilizează metode si tehnologii de 

exploatare, altele decát cele prevăzute în planul de dezvoltare; 

 

 

 

Nemodificat  

117  d) execută activităţi miniere fără autorizaţie; Nemodificat  

118 Art.24 Autoritatea competentă suspendă sau retrage Autoritatea competentă suspendă sau retrage Pentru îmbunătă-ţirea 
textului
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concesiunea sau administrarea titularului de licenţă cánd 

constată că: 

 

titularului de licenţă concesiunea sau administrarea cánd 

constată că: 

Deputat Barbu Piţigoi 

 
 

textului. 

119  a) nu respectă hotărárea unei instanţe 

judecătoreşti sau arbitrale cu privire la activiţile miniere; 

 

Nemodificat   

120  b) este supus procedurii de lichidare 

judiciară prin insolvabilitate; 

 

b) este supus procedurii de reorganizare si 

lichidare judiciară pentru insolvabilitate; 

 Consiliul Legislativ 

 

Se au în vedere debitorii 
în încetare de plăţI, fiind 
exclusă insolvabilitatea. 

121  c) furnizează, cu bună ştiinţă, Autorităţii competente, 
date si informaţii false cu privire la activităţile sale miniere 
sau încalcă clauzele de confidenţialitate prevăzute în licenţă; 

 

Nemodificat  

122  d) periclitează evident prin modul de 

executare a activităţilor miniere posibilitatea exploatări 

viitoare a zăcămántului, încalcă normele privind protecţia si 

exploatarea raţională a zăcămintelor sau normele privind 

protecţia mediului si cele de protecţia muncii; 

 

d) periclitează prin modul de executare a 

activităţilor miniere posibilitatea exploatări viitoare a 

zăcămántului, încalcă normele privind protecţia si exploatarea 

raţională a zăcămintelor sau i s-a retras acordul si/sau autorizaţia 

privind protecţia mediului si/sau cea de protecţia muncii; 

Deputat Barbu Piţigoi 

 

Prevederea se pu-ne de 
acord cu regle-mentările din 
Legea protecţiei mediului. 

123  e) nu achită în termenele stabilite prin 

licenţă taxele, redevenţele si impozitele datorate statului. 

 

Nemodificat  

124 Art.25 alin.1  
 
 
 
 
 

 

(1) Retragerea concesiunii sau administrării 

pentru oricare din motivele prevăzute la art.23 si art.24 

produce efect asupra titularului licenţei după împlinirea a 30 

de zile de la data notificării făcută de către Autoritatea 

competentă. 

 

Nemodificat  
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125 alin.2 
 

(2) Înlăuntrul termenului stabilit la alin.(1), titularul 
licenţei poate cere instanţei judecătoreşti sau arbitrajului, după 
caz, anularea măsurii de retragere a concesiunii sau 
administrării. 

 

Nemodificat  

126 alin.3 3) La cererea titularului licenţei si cu audierea Autorităţii 
competente, ins-tanţa poate dispune suspendarea mă-surii 
revocării pánă la rămánerea defi-nitivă a hotărárii 
judecătoreşti. 

 

Nemodificat  

127 Art.26 alin.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) In cazul în care survine un eveniment 

dintre cele prevăzute la art.21 alin.(1) lit.d), titularul licenţei 

notifică Autorităţii competente situaţia, în termen de 15 zile de 

la producerea evenimentului, cu prezentarea documentelor 

certificánd forţa majoră, eliberate de instituţia legal abilitată în 

acest scop. Incetarea concesiunii sau administrării produce 

efect după 30 zile de la data notificării cauzei de forţă majoră. 

 

Nemodificat  

128 alin.2  
 

(2) Dacă în limita termenului de 30 zile prevăzut la 
alin.(1) Autoritatea competentă notifică titularului licenţei 
refuzul său de a accepta eveminentul invocat de titular ca fiind 
o cauză de forţă majoră, provocánd imposibilitatea definitivă a 
iniţierii sau continuării executării activităţilor miniere, 
neimputabilă acestuia, titularul licenţei poate cere instanţei 
judecătoreşti sau arbitrajului, după caz, pronunţarea anulării 
unilaterale a licenţei pentru caz de forţă majoră, fără obligarea 
la plata de daune interese. 

 

Nemodificat  

129 alin.3 (3) In caz de pronunţare a anulării licenţei, 

după rămánerea definitivă a hotărárii judecătoreşti sau 

arbitrale, Autoritatea competentă va emite decizia de încetare 

a concesiunii sau adminis-trării, cu efect la data prevăzută la 

alin.(1). 

 

Nemodificat  
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130 Art.27 alin.1  

 
 
 
 
 

 

(1) Decizia de încetare a concesiunii sau 

administrării se publică în Monitorul Oficial al Romániei, 

Partea a IV-a, cu menţiunea datei la care produce efect si se 

înscrie în Cartea minieră de către Autoritatea competentă. 

 

Nemodificat  

131 alin.2 (2) La încetarea concesiunii sau administrării pentru 
oricare din clauzele prevăzute la art.21, exploatarea cu toate 
dependinţele si anexele tehnologice trece în proprietatea 
Statului fără nici o indemnizaţie si liberă de orice drepturi sau 
sarcini, indiferent de natura acestora. 

 

(2) La încetarea concesiunii sau administrării pentru 
oricare din cauzele prevăzute la art.21 a), b), c), exploatarea cu 
toate dependinţele si anexele tehnologice existente la acea dată 
trece în proprietatea Statului fără nici o indemnizaţie si liberă de 
orice drepturi sau sarcini, indiferent de natura acestora. 

Iniţiatorul 
Consiliul Legislativ 
Deputat Antal Istvan 

Pentru 

clarifica-rea în textul preluat din 

Legea nr.134 /1995. 

Precizarea absol-vă pe 
concesionar sau pe 
administrator pen-tru cauza de 
la art.21 (d). 

132 alin.3  (3) Concesionarii sau administratorii răspund material si 
financiar pánă la refacerea întregului ambient afectat de 
activităţile miniere, în conformitate cu planul de reface a 
mediului aprobat de Autoritatea competentă. 

 
 

Nemodificat  

133 alin.4  4) In termen de maximum 3 luni de la încetarea 
concesiunii sau administrării, Autoritatea competentă va 
stabili măsurile ce urmează a fi luate cu privire la perimetrul 
minier si la dotările aferente acestuia, cu consultarea 
ministerului de resort. 

 

4) In termen de maximum 3 luni de la încetarea 
concesiunii sau administrării, Autoritatea competentă va stabili 
măsurile ce urmează a fi luate cu privire la perimetrul de 
explorare si/sau exploatare si la dotările aferente acestuia, cu 
consultarea ministerului de resort. 

Deputat Barbu Piţigoi 
 

Se pune de acord cu 
definiţia din lege. 

134 alin.5 (5) Titularul licenţei rămáne ţinut, potrivit regulilor 
răspunderii civile extracontractuale, la repararea prejudiciilor 
cauzate terţilor din culpa sa prin activităţile miniere efectuate 
pánă la data expirării sau renunţării, chiar dacă asemenea 
prejudicii sunt constatate după încetarea concesiunii sau 
administrării. 

 

Nemodificat  

135 CAPITOLUL III 
 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE TITULARULUI 
 
 

Nemodificat  

136 Art.28 Titularul licenţei are următoarele drepturi: Nemodificat  

137  a) de acces, în condiţiile legii, la terenurile Nemodificat  
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sau suprafeţele necesare desfăşurării activităţilor miniere în 

limitele perimetrului prevăzut în licenţă; 

138  b) să execute, în limitele perimetrului 

acordat, toate activităţile miniere prevăzute în licenţă; 

 

Nemodificat  

139  c) să dispună asupra cantităţilor de produse 

miniere realizate; 

 

Nemodificat  

140  d) să folosească, în condiţiile legii, surse de 

apă de suprafaţă sau subterane necesare desfăşurării 

activităţilor miniere; 

 

Nemodificat  

141  e) să se asocieze, cu alte persoane juridice, în vederea 
executării activităţilor miniere prevăzute în licenţă, cu 

acordul Autorităţii comepetente, care nu va refuza 
nemotivat asocierea. 

Companiile naţionale care valorifică resurse 

minerale prin licenţă, vor obţine acordul Autorităţii 

competente si aprobarea ministerului de resort, pentru a se 

asocia cu alte persoane juridice; 

 

e) să se asocieze, cu alte persoane juridice, în vederea 
executării activităţilor miniere prevăzute în licenţă, cu 

acordul Autorităţii comepetente. 
Companiile naţionale care valorifică resurse 

minerale prin licenţă, vor obţine acordul Autorităţii competente 

si aprobarea ministerului de resort, pentru a se asocia cu alte 

persoane juridice; 

Deputat Leonard Cazan 

Nu este necesară această 
precizare în lege. 

142  f) să obţină de la Autoritatea competentă, în 

condiţiile legii, datele si informaţiile necesare desfăşurării 

activităţilor sale miniere, să deţină si să utilizeze aceste date si 

informaţii, precum si cele obţinute din activităţile proprii, pe 

durata valabilităţii licenţei; 

Nemodificat  

143  g) să întrerupă activitatea pe o perioadă ce 

depăşeşte 30 zile, dacă face dovada în faţa Autorităţii 

competente că îmbunătăţeşte planul de dezvoltare prin 

Nemodificat  



 26

0 1 2 3 4 
introducerea de tehnologii si echipamente superioare celor 

aprobate anterior si obţine acordul acesteia; 

 

144  h) să construiască drumuri, poduri, căi 

ferate, reţele electrice, precum si alte utilităţi de infrastructură 

necesare activităţilor miniere, în condiţiile legii. 

 

Nemodificat  

145 Art.29 alin.1  
 

(1) Titularul licenţei are următoarele 

obligatii: 

a) să respecte normele, regulamentele si instrucţiunile 
emise în aplicarea prezentei legi si prevederile licenţei; 

 

Nemodificat  

146  b) să elaboreze, pe baza licenţei, înaintea începerii si pe 
parcursul activităţilor miniere, documentaţii tehnice si 
economice pentru realizarea acestora, documentaţii pentru 
protecţia mediului si să le supună avizării Autorităţii 
competente, conform art.8, art.9 si art.10. In cazul 
companiilor naţionale miniere este necesar avizul prealabil al 
ministerului de resort; 
 

b) să elaboreze, pe baza licenţei, înaintea începerii si pe 
parcursul activităţilor miniere, documentaţii tehnice si 
economice pentru realizarea acestora, documentaţii pentru 
protecţia mediului si să le supună avizării Autorităţii 
competente, conform art.8, art.9 si art.10. In cazul companiilor 
si societăţilor naţionale miniere este necesar avizul prealabil al 
ministerului de resort; 

Iniţiatorul 
 

Se pune de acord cu 
prevederile O.G. nr.30/1997. 

147  c) să obţină, să întomească, să ţină la zi si să transmită 
Autorităţii competente la termenele fixate, datele, informaţiile 
si documentele prevăzute, referitoare la activităţile miniere 
executate si rezultatele obţinute. In cazul minereurilor 
radioactive aceste date se vor transmite si autorităţii 
competente în domeniu, conform prevederilor legale. 
 

c) să obţină, să întomească, să ţină la zi si să transmită 
Autorităţii competente la termenele fixate, datele, informaţiile 
si documentele prevăzute în licenţă, referitoare la activităţile 
miniere executate si rezultatele obţinute. In cazul minereurilor 
radioactive aceste date se vor transmite si autorităţii competente 
în domeniu, conform prevederilor legale. 

DeputatBarbu Piţigoi 
 
 

Precizarea se im-pune 
pentru clarifica-rea în text. 

148  e) să păstreze confidenţialitatea 

f) asupra datelor si informaţiilor obţinute de la Autoritatea 

competentă si ministerul de resort, precum si din 

activitatea proprie si să nu le difuzeze fără acordul 

acestora; 

Nemodificat  
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149  e) să recupereze si să protejeze concreşterile naturale 
de minerale cu valoare estetică si ştiinţifică, denumite flori 

de mină , întálnite în lucrările miniere executate si să 
informeze Autoritatea competentă; 

 

e) să recupereze si să protejeze asociaţiile naturale de 
minerale cu valoare estetică si ştiinţifică, denumite flori de 

mină , întálnite în lucrările miniere executate si să informeze 
Autoritatea competentă; 

Deputat Matei L. Ion 
 

Termenul propus este mai 
potrivit si pe înţelesul 
utilizatorilor legii. 

150  f) să utilizeze, cu prioritate, în executarea 
activităţilor miniere, forţa de muncă autohtonă cu 

calificare corespunzătoare, precum si echipamente si 
materiale performante si competitive produse în Románia. 
 

Nemodificat   

151  g) pentru producţia de resurse minerale obtinută, să 
acorde statului román dreptul de achiziţionare, la preţuri 

internaţionale si în termeni comerciali; 
 

g) pentru producţia de resurse minerale obtinută, să 
acorde statului román dreptul de preemţiune la 

achiziţionare, conform prevederilor din licenţă, la preţuri 
internaţionale si în termeni comerciali; 

Consiliul Legislativ 
 
 

Precizarea este utilă 
similar ca în Legea nr.134/1995 
(Legea petrolului). 

152  h) în termen de 60 de zile de la încetarea 
administrării sau concesionării, prin oricare din modurile 

prevăzute la art.21 să procedeze la predarea către 
Autoritatea competentă a perimetrului acordat, în 

condiţiile prevăzute de art.27 alin.(5); 
 

Nemodificat   

153  i) să îndeplinească, în termenele stabilite, măsurile 
dispuse în scris de către Autoritatea competentă, în exercitatea 
atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii; 
 

Nemodificat   

154  j) să asigure reconstrucţia ecologică a perimetrelor 
afectate de activitătile miniere executate, conform legii; 

Nemodificat   

155  k) să efectueze la zi măsurătorile topografice 
necesare si să completeze planurile de situaţie a tuturor 
lucrărilor executate pe parcursul derulării activităţilor 
miniere în conformitate cu reglementările elaborate de 

Autoritatea competentă; 
 

Nemodificat   

156  l) să nu depoziteze în lucrările executate substanţe 
toxice,radioactive sau orice alte substanţe poluante, decát 

cu respectarea prevederilor legale; 
 

l) să nu depoziteze în lucrările executate deşeuri si 
substanţe periculoase toxice,radioactive sau orice alte 
substanţe poluante, decát cu respectarea prevederilor 

legale; 
Deputat Barbu Piţigoi 

Pentru o explici-tare mai 
completă. 
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157  m) să obţină avizul autorităţilor portuare si al 
Ministerului Transporturilor pentru efectuarea 

activităţilor miniere în zona căilor navigabile interioare; 
 

m) să obţină avizul autorităţilor portuare si al 
Ministerului Transporturilor pentru efectuarea activităţilor 

miniere în zona căilor navigabile; 
Iniţiatorul  

 
 

Precizarea dău-nează 
scopului legii limitánd căile 
naviga-bile. 

158 Paragraful 1 n) să organizeze pe lángă intrările în mină prin care 
se face accesul personalului, servicii medicale de prim 
ajutor dotate cu personal, aparatură, instrumentar de 
specialitate si materiale, conform normelor emise de 

Ministerul Sănătăţii. 
 

n) să organizeze pe lángă intrările în mină prin care se 
face accesul personalului, precum si în subteran, servicii 
medicale de prim ajutor dotate cu personal, aparatură, 

instrumentar de specialitate si materiale, conform normelor 
emise de Ministerul Sănătăţii. 

Deputat Barbu Piţigoi 
 

Fiind esenţială în 
activitatea minieră precizarea se 
impune, preluánd-o din para-
graful următor. 

159 Paragraful 2 In subteran, la rampele active ale puţurilor sau 
intersectiilor principale, se organizează puncte de prim 

ajutor, dotate cu materiale de primă necesitate si 
instrucţiuni de utilizare, conform reglementării specifice în 

domeniu. 

Se elimină. 
Deputat Barbu Piţigoi 

Prevederea se re-găseşte în 
paragraful anterior reformulat. 

160 alin.2 (2) In cazul în care titularul licenţei este o companie 
naţională minieră, aceasta are si următoarele obligaţii faţă 

de ministerul de resort: 
 

(2) In cazul în care titularul licenţei este o companie 
sau societate naţională minieră, aceasta are si următoarele 

obligaţii faţă de ministerul de resort: 
Iniţiatorul 

 

Se pune de acord cu 
O.U.G. nr.30/ 1997. 

161  a) să fundamenteze si să transmită anual, la 
termenele stabilite, volumele de finanţare necesare 

realizării lucrărilor prevăzute în licenţă; 
 

Nemodificat   

162  b) să transmită informaţiile solicitate 

referitoare la producţia si investiţiile realizate, precum si 

modul de utilizare a fondurilor acordate de la bugetul de stat; 

 

Nemodificat   

163  c) să îndeplinească în termenele stabilite, măsurile 
dispuse în scris, potrivit legii; 

Nemodificat   

164  d) să transmită Autorităţii competente, datele si 
documentele prevăzute la lit.a), lit.b) si lit.c) de mai sus, 

apro-bate de către ministerul de resort, pentru a fi 
înregistrate în Cartea minieră si Cadastrul minier 

 

Nemodificat   

165 CAPITOLUL IV 
 

TAXE, TARIFE 
SI REDEVENTE MINIERE 

Nemodificat   
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166 Art.30 alin.1  
 
 
 
 

 

(1) Titularii licenţelor sunt supuşi la plata către bugetul de 
stat a unei taxe pentru activitatea de prospecţiune, explorare si 
exploatare a resurselor minerale, precum si unei redevenţe 
miniere. 

 
 

(1) Titularii licenţelor sunt supuşi la plata către bugetul de 
stat a unei taxe pentru activitatea de prospecţiune, explorare si 
exploatare a resurselor minerale, precum si a  unei redevenţe 
miniere. 

Iniţiatorul 
 

Text îmbunătăţit. 

167 alin.2 (2) Taxa anuală pentru activitatea de prospectiune se 
stabileşte la 5.000 lei/km2. 

 

Nemodificat  

168 alin.3  (3) Taxa anuală pentru activitatea de explorare se 
stabileşte la 20.000 lei/km2. Aceasta se dublează după primii 
doi ani si devine de 5 ori mai mare după 4 ani. 

 

(3) Taxa anuală pentru activitatea de explorare se stabileşte 
la 20.000 lei/km2. Aceasta se dublează după doi ani si devine de 
5 ori mai mare după 4 ani. 

Iniţiatorul 
 

Precizare inutilă. 

169 alin.4 (4) Taxa anuală pentru activitatea de exploatare se 
stabileşte la 5.000.000 lei/km2. 

 

Nemodificat  

170 alin.5 (5) Taxele de la alin.(2), (3) si (4) sunt aplicabile la 
intrarea în vigoare a pre-zentei legi; la propunerea Autorităţii 
competente acestea vor fi actualizate prin hotăráre a 
Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei. 

(5) Valoarea taxelor prevăzută la alin.(2), (3) si (4) va fi 
reactualizată la propunerea Autorităţii competente prin hotăráre 
de Guvern, în funcţie de rata inflaţiei. 

Consiliul Legislativ 

Text îmbunătăţit, enunţul 
iniţial fiind împropriu acestei 
legi. 

171 Art.31 alin.1  
 
 
 

 

(1) Redevenţa minieră cuvenită statului se stabileşte la 2% 
din valoarea producţiei miniere realizată anual. 
 

(1) Redevenţa minieră cuvenită statului se stabileşte la o 
cotă de 2% din valoarea producţiei miniere realizată anual. 

Consiliul Legislativ 

Text îmbunătăţit ca 
exprimare. 

172 alin.2 (2) Redevenţa minieră este datorată din ziua începerii 
realizării producţiei si este plătibilă în bani cu scadenţă pánă la 
data de 20 a primei luni a trimestrului următor. 

 

(2) Redevenţa minieră este datorată din ziua începerii 
realizării producţiei si este plătibilă în bani, trimestrial, cu 
scadenţă pánă la data de 20 a primei luni a trimestrului următor. 

Consiliul Legislativ 
 

Precizarea se im-pune în 
text fiind omisă de iniţiator. 

173 Art.32 Titularii de licenţe au obligaţia de a transmite Autorităţii 
competente datele si informaţiile privind valoarea producţiei 
realizate, în vederea calculării redevenţei cuvenite conform 
legii. 

Nemodificat  

174 Art.33 alin.1  
 
 
 
 
 

 
(1) Verificarea exactităţii datelor si informaţiilor pe baza 

cărora se calculează taxa pe activitatea de exploatare a 
resurselor minerale si redevenţa minieră se face de către 
Autoritatea competentă, precum si de către organele 
administraţiei publice cu atribuţii în domeniul controlului 

Nemodificat  
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financiar. 
 

175 alin.2 (2) Pentru neplata în termen a taxei pe activitatea de 
exploatare a resurselor minerale se percep majorări de 
întárziere conform legii fiscale, iar pentru neplata la termen a 
redevenţei miniere vor fi stipulate în licenţa daune-interese, 
moratorii si compensatorii. 
 
 

Nemodificat  

176 Art.34 alin.1  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1) Pentru actele eliberare în exerci-tarea atribuţiile sale – 
avize, permise de prospecţiune, explorare si de exploatare, 
documente de înregistrare a rezervelor, autorizaţii si altele 
decát datele de explorare si a Cărţii miniere – Autoritatea 
competentă percepe tarife stabilite cu avizul Oficiului 
concurenţei. 
 

Nemodificat  

177 alin.2 (2) Veniturile realizate conform alin.(1) de către 
Autoritatea competentă vor putea fi utilizate pentru alcatuirea 
pachetelor de date si lansarea apelurilor publice de oferte, 
organizarea acestora, dotări si elaborarea de studii. Veniturile 
rămase neutilizate la sfárşitul anului bugetar se preiau ca 
venituri în anul următor la dispoziţia Autorităţii competente. 

 

(2) Veniturile realizate conform alin.(1) de către Autoritatea 
competentă vor putea fi utilizate pentru alcatuirea pachetelor de 
date, lansarea apelurilor publice de oferte, organizarea 
concursurilor, dotări si elaborarea de studii. Veniturile rămase 
neutilizate la sfárşitul anului bugetar se preiau ca venituri în 
anul următor la dispoziţia Autorităţii competente. 

Deputat Barbu Piţigoi 
 

Precizarea este necesară a 
se impu-ne prin lege. 

178  
Art.35 

Plata taxelor, tarifelor si redevenţelor prevăzute în 
prezenta lege nu scuteşte pe titularul licenţei de obligaţiile 
fiscale legale, în măsura în care acestea îi sunt aplicabile, 
ţinánd seama si de prevederile art.11 alin.(2). 

 
 

Nemodificat  

179 Art.36 alin.1  
 
 
 
 
 

 

(1) Titularii licenţelor beneficiază de următoarele facilităţi 
fiscale: 

 
a) plata impozitului pe profit la nivelul cotelor de impozit 

prevăzut de legea în vigoare la data încheierii licenţei, cu 
reducerea acestuia, conform prevederilor unei legi mai 
avantajoase; 
 

(1) Titularii licenţelor beneficiază de următoarele facilităţi 
fiscale: 

 
a) plata impozitului pe profit la nivelul cotelor de impozit 

prevăzut de legea în vigoare la data încheierii licenţei, cu 
reducerea acestuia, conform prevederilor unei legi ulterioare 
mai avantajoase; 

Consiliul Leglsativ 

Pentru redarea înţelesului 
logic al enunţului. 
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180  b) scutirea de taxe vamale a importurilor efectuate de către 
titulari sau de către subcontractanţii acestora, de bunuri 
necesare pentru executarea activităţilor miniere; 

 

b) scutirea de taxe vamale a importurilor de bunuri necesare 
pentru executarea activităţilor miniere, efectuate de către titulari 
sau de către subcontractanţii acestora; 

Consiliul Legisaltiv 

Pentru fluenţa enunţului 
este nece-sară schimbarea topi-
cii. 

181  c) scutirea de taxe vamale a importului de bunuri de uz 
gospodăresc si personal necesare personalului străin al 
titularului de licenţă, al companiilor afiliate si al 
subcontractanţilor straini ai acestora; bunurile care sunt scutite 
de taxe vamale de import se nominalizează în anexe la licenţă. 

Nemodificat  

182 alin.2 (2) Titularii licenţelor, persoane juridice străine, mai 
beneficiază de falicitătile prevăzute la legile privind 
investiţiile straine. 

 

Nemodificat  

183 alin.3 (3) Facilităţile care se acordă titularilor de licenţe potrivit 
prezentei legi, rămán nemodificate pe întreaga durată a 
licenţei. 

 

Nemodificat  

184 CAPITOLUL V 
 

INCHIDEREA MINELOR 
 

Nemodificat  

185 Art.37 alin.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activitatea minieră de exploatare a unui zăcămánt 
încetează cánd: 

a) rezervele exploatabile de resurse minerale s-au 
epuizat; 

b) continuarea exploatării a devenit imposibilă 
datorită unor cauze naturale: inundaţiilor, surpărilor, 
alunecărilor de teren sau provocate – focuri endogene, 

explozii de gaze -, ale căror efecte nu pot fi înlăturate prin 
intervenţii tehnice, în condiţii economice; 

c) exploatarea a devenit nerentabilă economic. 
 

Nemodificat  

186 alin.2  (2) Cánd una din cauzele enumerate la alin.(1) lit.a), b) 
sau c) este constatată legal de către ministerul de resort, se 
supune Autorităţii competente pentru avizarea încetării 
exploatării. 

 

(2) Cánd una din cauzele enumerate la alin.(1) este 
constatată legal, titularul licenţei, supune Autorităţii competente 
avizarea încetării exploatării. 

Consiliul Legislativ 
Iniţiatorul 

Se elimină ambi-guitatea 
creată în textul iniţial din alin. 2 
si alin.3. 
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187 alin.3 (3) Autoritatea competentă avizează închiderea definititvă 
sau temporară a activităţii de exploatare, pe baza planului 
tehnologic de închidere. Pentru perimetrele concesionate 
companiilor naţionale miniere si societăţilor comerciale, 
închiderea va fi avizată si de către ministerul de resort. 

 

(3) Autoritatea competentă avizează închiderea definititvă 
sau temporară a activităţii de exploatare, pe baza planului  de 
încetare a activităţii. Pentru perimetrele concesionate 
companiilor  si societăţilor naţionale miniere, închiderea va fi 
avizată si de către ministerul de resort. 

Consiliul Legislativ 
Iniţiatorul 
 

Idem cala poz. 186. 
Se pune de acord cu 

prevederile O.U.G. nr.30/1997 
si cu defi-niţia propusă la 
poz.41. 

188 Art.38 alin.1  (1) Iniţiativa de închidere a unei mine sau cariere aparţine 
titularului licenţei de exploatare, care va prezenta Autorităţii 
competente cererea de închidere însoţită de planul tehnologic 
de încetare a activităţii, cuprinzánd: 
 

(1) Iniţiativa de încetare a activităţii  unei mine sau cariere 
aparţine titularului licenţei de exploatare, care prezintă 
Autorităţii competente o cerere însoţită de planul de încetare a 
activităţii, cuprinzánd: 

Iniţiatorul 

Precizarea nu este 
necesară. 

Se pune de acord cu 
definiţia propusă la poz.41. 

189  a) motivaţia închiderii, bazată pe o documentaţie 
tehnico-economică accepta-tă de către Autoritatea 

competentă; 
 

a) motivaţia încetării activităţii, bazată pe o 
documentaţie tehnico-economică; 

Deputat Leonard Cazan 

Precizare inutilă, 
incompatibilă cu alin. (1). 

Se pune de acord cu 
definiţia de la poz.41. 

 
190  b) programul tehnic de dezafectare sau 

conservare a exploatării; în cazul companiilor naţionale 

miniere si societăţilor comerciale programul va fi avizat si de 

către ministerul de resort; 

 

b) programul tehnic de dezafectare sau 

conservare a exploatării; în cazul companiilor si societăţilor 

naţionale miniere programul va fi avizat si de către ministerul 

de resort; 

Iniţiatorul 

Nu este de com-penteţa 
ministerului de resort avizul 
solici-tat iniţial. 

191  c) programul de protecţia socială a 

personalului, prin redistribuire si/sau reconversie profesională, 

despăgubiri financiare si/sau măsuri de dezvoltare regională 

cu crearea de noi locuri de muncă; 

 

Nemodificat  

192  d) programul de refacere a mediului si/sau 

de prevenire a deteriorării acestuia, urmare a încetării 

activităţii; 

 

Nemodificat  

193  e) procedura de eliberare a terenului. Nemodficat  
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194 alin.2 (2) Activitatea minieră încetează după analiza si 
acceptarea de către Autoritatea competentă si ministerul de 
resort a planului tehnologic de închidere si punerea lui în 
plicare. Decizia de închidere a minei va fi aprobată de către 
Guvern. 

 

(2) Activitatea minieră încetează după analiza si 
acceptarea de către Autoritatea competentă si ministerul de 
resort a planului de încetare a activităţii si punerea lui în 
aplicare. Decizia de închidere a minei va fi aprobată de către 
Guvern. 

Deputat Liviu Spătaru 
 

 

 

Conservarea me-diului 
este vitală în acest scop. 

Idem cala poz.10. 

195 alin.3 (3) Perimetrele miniere cu activitate de 

exploatare temporar închisă pot fi date în concesiune altui 

titular după încetarea activităţii. Autoritatea competentă poate 

organiza concurs public de ofertă pe baza documentaţiei 

tehnico-economice. 

 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

196 Art.39 
alin.1  

 
 
 
 
 

 

(1) Urmărirea responsabilităţilor rezultate 

din planul tehnologic de închidere a minei sau carierei 

aparţine Autorităţii competente; pentru titularii de licenţă - 

companie naţională si societatea comercială – această urmărire 

se va face împreună cu ministerul de resort. 

 

(1)  Responsabilitatea urmăririi obliga-ţiilor 

rezultate din planul de încetare a activităţii minei sau carierei 

aparţine Autorităţii competente; pentru  companiile si societăţile 

naţionale miniere, această urmărire se va face împreună cu 

ministerul de resort. 

Deputat Barbu Piţigoi 

Pentru îmbunătă-ţirea 
exprimării din text si eliminarea 
in-compatibilităţilor pri-vind 
ministerul de re-sort. 

Se pune de acord cu 
O.U.G.nr.30/97. 

 

197 alin.2 (2) In timpul implementării planului tehnologic de 
închidere a minei sau carierei, titularul trebuie să 
îndeplinească condiţiile impuse de către autorităţile legale care 
au acordat avize. 

(2) In timpul implementării planului de încetare a 
activităţii minei sau carierei, titularul trebuie să îndeplinească 
condiţiile impuse de către autorităţile legale care au acordat 
avize. 

Iniţiatorul 
 

Se pune de acord cu 
articolele prece-dente si cu 
definiţia propusă la poz.41. 

198 CAPITOLUL VI AUTORITATEA COMPETENTA 
 

Nemodificat  

199 Art.40 alin.1  (1) Autoritatea competentă, abilitată  pentru 

aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, este Agenţia Naţională 

(1) Autoritatea competentă, abilitată  pentru 

aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, este Agenţia Naţională 

Precizarea se impune, 
atribuţiile putánd fi extinse prin 
H.G. 
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pentru Resurse Minerale, organizată în subordinea 

Guvernului, cu următoarele atribuţii: 

 

pentru Resurse Minerale, organizată în subordinea Guvernului, 

cu următoarele atribuţii principale: 

Iniţiatorul 

 
 

200  a) gestionează resursele minerale, proprietate publică 
a statului, incluzánd acordarea si emiterea licenţelor si 

permiselor prevăzute de această lege; 
 

a) gestionează resursele minerale si fondul geologic 
naţional, proprietate publică a statului, incluzánd acordarea 

si emiterea licenţelor si permiselor prevăzute de această 
lege; 

Deputat Ioan Bivolaru 
 
 
 

Precizarea se impune în 
concordan-ţă cu definiţia de la 
art.3. 

201  b) stabileste clauzele si condiţiile permiselor si 
licenţelor si reglementează derularea activităţilor miniere, 
prin norme, regulamente si instrucţiuni tehnice emise în 

aplicarea legii; 
 

Nemodificat  

202  c) primeşte, verifică si înregistrează informatiile 
privind rezervele de resurse minerale si organizează 
fondul de date geologice si de exploatare, stocarea, 

sistematizarea si valorificarea acestuia; constituie fondul 
naţional de resurse minerale; datele oficiale cu privire la 
rezervele de resurse minerale sánt cele înscrise în fondul 

naţional; 
 

c) primeşte, verifică si înregistrează informatiile 
privind rezervele de resurse minerale si organizează fondul 

geologic naţional; constituie fondul naţional de resurse 
minerale; datele oficiale cu privire la rezervele de resurse 

minerale sánt cele înscrise în fondul naţional; 
Iniţiatorul 

Pentru corelarea în text cu 
definiţiile de la art.3 si îmbună-
tăţirea exprimării. 

203  d) stabileşte cu avizul Oficiului concurenţei 

tarifele prevăzute la art.34 alin.(1), în condiţiile legii; 

 

Nemodificat  

204  e) urmăreşte si verifică producţia de resurse 

minerale, pentru calcularea redevenţelor; 

 

Nemodificat  

205  f) urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite 

pentru protecţia suprafeţei si a subsolului, în cursul si după 

terminarea activităţilor miniere, în conformitate cu prevederile 

legale; 

Nemodificat  
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206  g) controlează respectarea de către titular a prevederilor 

din licenţă, precim si a celor din normele, regulamentele si 
instrucţiunilor din domeniu si dispune măsuri pentru 
impunerea acestora; 
 

Nemodificat  

207  h) avizează documentaţiile privind executarea 
lucrărilor geologice sau de exploatare, precum si 

documentaţiile de închidere a lucrărilor miniere, numai cu 
prevederea simultană a măsurilor de protecţia mediului si 

de reconstrucţie ecologică, aprobate conform legii; 
 

h) avizează documentaţiile privind executarea 

lucrărilor geologice sau de exploatare, precum si documentaţiile 

de încetare a activităţilor miniere numai cu prevederea si 

aprobarea conform legii, a măsurilor de protecţia mediului si de 

reconstrucţie ecologică. 

Deputat Barbu Piţigoi 
 

Pentru îmbunătă-ţirea 
exprimării din text, cu 
respectarea definiţiei propusă la 
poz.41. 

208  i) instituie perimetre de protecţie hidrogeologică 
pentru zăcămintele de ape subterane, minerale si 

termominerale, nămoluri si turbe terapeutice si avizează 
instituirea perimetrelor de protecţie sanitară; 

 

Nemodificat  

209  j) ordonă sistarea lucrărilor de explorare sau de 
exploatare executatea în afara perimetrului instituit, a 
celor fără documentaţii tehnice aprobate, precum si a 
celor care, prin modul de desfăşurare pot conduce la 

exploatarea neraţională ori la degradarea zăcămintelor, 
pánă la înlăturarea cauzelor care le-au produs; 

Nemodificat  

210  k) elaborează reglementările si instrucţiunile tehnice  
pentru aplicarea prezentei legi, cu asistenţa ministerelor 

interesate; 
 

 

Nemodificat  

211  l) elaborează si ţine Cartea minieră; actele 

juridice si documentele neînregistrate în Cartea minieră nu 

sunt opozabile terţilor; 

 

l) elaborează si ţine la zi Cartea minieră; 

actele juridice si documentele neînregistrate în Cartea minieră 

nu sunt opozabile terţilor; 

Deputat Antal Istvan 
Deputat Leonard Cazan 
 

 

212  m) constată si notifică nerespectarea prevederilor 
prezentei legi. 

 

Nemodificat  

213 alin.2 (2) Infiinţarea, organizarea si mandatul Agenţiei Nationale 
pentru Resurse Minerale se stabilesc prin hotăráre de Guvern

(2) Infiinţarea, organizarea si atribuţiile Agenţiei Nationale 
pentru Resurse Minerale se stabilesc prin hotăráre de Guvern

In concordanţă 



 36

0 1 2 3 4 
pentru Resurse Minerale se stabilesc prin hotăráre de Guvern. 

 
pentru Resurse Minerale se stabilesc prin hotăráre de Guvern. 

Deputat Barbu Piţigoi 
cu alineatul precedent al acestui 

capitol, regle-mentarea se referă 

la atribuţii. 

 
214 CAPITOLUL VII 

 
RESPONSABILITATILE MINISTERULUI DE RESORT 

 
Nemodificat  

215 Art.41 Ministerul de resort asigură desfăşurarea activităţilor 
miniere conform legii, astfel: 

 

Nemodificat  

216  a) elaborează strategii si politici în domeniul resurselor 
minerale, care se supun aprobării Guvernului, urmăreşte 

si particpă la realizarea acestora în conformitate cu 
competenţele proprii; 

 

Nemodificat  

217  b) evaluează si aprobă bugetul pentru realizarea 
producţiei de resurse minerale la companiile naţionale 

miniere, conform art.29 alin.(2); 
 

b) evaluează si aprobă bugetul pentru realizarea 
producţiei de resurse minerale la companiile si societăţile 

naţionale miniere, conform art.29 alin.(2); 
Iniţiatorul 

Se pune de acord cu
O.U.G.nr.30/1997. 

218  c) elaborează programe în aplicarea strategiilor si 
politicilor prevăzute la lit.a) si b) de mai sus, inclusiv 

programe de prospecţiune si explorare care se realizează 
cu fonduri alocate de la bugetul de stat; 

 

c) elaborează programe în aplicarea strategiilor si 
politicilor prevăzute la lit.a) precum si a bugetului prevăzut 

la lit.b) de mai sus, inclusiv programe de prospecţiune si 
explorare care se realizează cu fonduri alocate de la bugetul 

de stat; 
Deputat Leonard Cazan 
 

Pentru clarificare 
distinctivă în textul iniţial, 
confuz. 

219  d) este ordonator principal de credite pentru alocaţiile 
bugetare pentru retehnologizare-dezvoltare, prospecţiune 

si explorare geologică, cercetare tehnologică, protecţia 
mediului, restructurare si alte activităţi în domeniul 

resurselor minerale; 
 

Nemodificat  

220  e) asigură întocmirea de studii pe baza cărora 
împreună cu Ministerul Finanţelor, selecţionează 

produsele miniere a caror exploatare se realizează cu 
fonduri de la bugetul de stat, fundamentează pretul 

acestora, în condiţiile legii; 

Nemodificat  

221  f) avizează împreună cu Ministerul Muncii si Protecţiei 
Sociale, normative de protecţia muncii în minerit; 
 

Nemodificat Precizare inutilă. 

222  g) elaborează împreună cu Ministerul Muncii si 
Protecţiei Sociale si organizaţiile patronale si de sindicat, 

g) elaborează împreună cu Ministerul Muncii si 
Protecţiei Sociale si organizaţiile patronale si de sindicat, 

Precizare inutilă. 
Imbunătăţirea textului.  
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programe de asistenţă medicală si asigurări la risc si 

accidente în vederea prevenirii riscurilor profesionale, a 
reabilitării si compensării celor care au suferit accidente 

de muncă si boli profesionale, în activitatea minieră; 
 

programe de asistenţă medicală si de asigurări la risc si 
accidente, pentru reabilitarea si compen-sarea celor care au 
suferit accidente de muncă si boli profesionale, în activitatea 

minieră; 
Iniţiatorul 

 
 

223  h) avizează, împreună cu Autoritatea compententă, 
documentaţiile cu calculul rezervelor de resurse minerale 

propuse pentru înregistrare, care se exploatează prin 
companiile naţionale miniere si societăţile comerciale, 

precum si închiderea definitivă sau temporară a activităţii 
de exploatare; 

 

h) avizează, împreună cu Autoritatea compententă, 
documentaţiile cu calculul rezervelor de resurse minerale 

propuse pentru înregistrare, care se exploatează prin 
companiile si societăţile naţionale miniere , precum si 

încetarea definitivă sau temporară a activităţii de 
exploatare; 

Iniţiatorul 

In sesnul 

prevede-rilor acestei legi socie-

tătile comerciale nu sunt în 

subordinea ministerului de re-

sort. 

Se completează cu 
definiţia propusă la poz.41. 

 
224  i) fundamentează si elaborează politici naţionale în 

domeniul problemelor sociale din zonele cu activitate minieră, 
împreună cu Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale si 
organele administraţiei publice locale; 
 

Nemodificat  

225  j) elaborează proiecte de legi si proiecte de hotăráre a 
Guvernului pentru activităţile miniere. 

 

Nemodificat  

226 CAPITOLUL 
VIII 

 

SANCTIUNI 
 

Nemodificat  

227. Art.42 Nerespectarea de către titularii permiselor si licenţelor a 
obligaţiilor prevăzute în prezenta lege, constituie contravenţie 
dacă potrivit legii penale nu constituie infracţiuni si se 
sancţionează pecuniar după cum urmează: 
 

Nerespectarea de către titularii permiselor si licenţelor a 
obligaţiilor prevăzute în prezenta lege, constituie contravenţie 
dacă potrivit legii penale nu constituie infracţiuni si se 
sancţionează cu amendă contravenţională după cum urmează: 

Consiliul Legislativ 
 

Pentru o explicita-re mai 
corectă în text. 

228  a) de la 10.000.000 la 20.000.000 lei pentru încălcarea 
obligaţiilor stabilite prin art.13 si prin art.29 alin.(1) lit.b) si I); 
 

Nemodificat  

229  b) de la 20.000.000 la 50.000.000 lei pentru săvárşirea 
faptelor prevăzute  la art.23 lit. a), b), c) si d), precum si 
pentru încălcarea obligatiilor stabilite la art.29 alin.(1) 

lit.a), e), f), k) si l); 
 

Nemodificat  
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230  c) de la 50.000.000 la 100.000.000 lei pentru încălcarea 

obligaţiilor stabilite la art.4 (2) si art.29 (1) lit.d), g) si j); 
 

Nemodificat  

231 Art.43 alin.1    
 
 
 
 
 

 

(1) Săvárşirea pentru a două oară a vreuneia dintre 
contravenţiile sancţionate potrivit prevederilor art.42 si pentru 
care legea prevede retragerea administrării sau concesiunii, se 
sancţionează cu dublul amenzii maxime prevăzute la art.42. 
 

Nemodificat  

232 alin.2 (2) Incălcarea în continuare a dispoziţiilor pentru care sunt 
stabilite sancţiuni în art.42 atrage după sine aplicarea 
prevederilor art.40 alin.(1) lit.j). 
 

Nemodificat  

233 alin.3 (3) Contravenţiile prevăzute la art.42 le sunt aplicabile, în 
măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, dispoziţiile 
cuprinse în Legea nr.32/1968 privind stabilirea si sancţionarea 
contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare, cu 
excepţia art.25, 26 si 27. 
 

Nemodificat  

234 alin.4 (4) Amenzile prevăzute la art.42 si 43 alin.(1) sunt 
aplicabile la intrarea în vigoare a prezentei legi; valoarea 
amenzilor va fi actualizată periodic, conform procedurii 
specificată în art.30 alin.(5). 
 

(4) Limitele valorice ale amenzilor prevăzute la art.42 si 
art.43 alin.(1), vor fi actualizate periodic, conform procedurii 
stabilite în art.30 alin.(5) din prezenta lege. 

Consiliul Legislativ 

Enunţul din tex-tul iniţial 
este impro-priu uzanţei elaboră-
rii legislative. 

235      Art.44 Amenzile se fac venit la bugetul de stat. 
 

Nemodificat  

236 Art.45 Constatarea nerespectării obligaţiilor si a săvárşirii 
contravenţiilor, precum si aplicarea amenzilor se fac prin 
proces verbal închesiat de către personalul împuternicit al 
Autorităţii competente, precum si de către instituţiile de stat 
cu atribuţii în domeniul controlului financiar. 

 

Nemodificat  

237 CAPITOLUL IX 
 

DISPOZITII TRANZITORII 
SI FINALE 

 
 

Nemodificat  

238 Art.46 alin.1  
 
 
 
 

(1) Instituţiile publice, companiile naţionale miniere si 
societăţile comerciale îşi vor continua activitatea numai la 
acele obiective unde, la data publicării prezentei legi, 
desfăşoară lucrări de explorare, dezvoltare sau exploatare. 
 

Nemodificat  
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239 alin.2 (2) In termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei 

legi, instituţiile publice, companiile naţionale miniere si 
societăţile comerciale care desfăşoară activităţi miniere, vor 
finaliza acţiunea de delimitare a perimetrelor de explorare, 
dezvoltare si exploatare pentru obiectivele stabilite la alin.(1) 
si vor solicita Autorităţii competente atribuirea lor în 
administrare sau concesiune, potrivit prezentei legi. 
 

(2) In termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, instituţiile publice, companiile naţionale miniere 
si societăţile comerciale care desfăşoară activităţi miniere, vor 
finaliza acţiunea de delimitare a perimetrelor de explorare, 
dezvoltare si exploatare pentru obiectivele stabilite la alin.(1) si 
vor solicita Autorităţii competente atribuirea lor în administrare 
sau concesiune, potrivit prezentei legi. 

Iniţiatorul 
Deputat Antal Istvan 

 
 
 

Se pune de acord cu 
termenele prevă-zute în art.48, 
49 si 53 din prezenta lege. 

240 alin.3 Alineat nou (3) In termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, înstitutul Geologic al Romániei se va restructura 
ca instituţie publică cu atribuţii de Serviciu Geologic Naţional 
prin hotăráre de Guvern. 

Iniţiatorul  
 

Reglementarea se impune 
prin impor-tanţa deosebită a 
acestui institut în sectorul 
minier. 

241 
 

Art.47 Soluţionarea litigiilor în legătură cu interpretarea si 
executarea licenţelor este de competnetă instanţelor 
judecătoreşti din Románia, dacă părţile nu au convenit 
soluţionarea pe cale arbitrală, inclusiv a instanţelor 
internationale. 
 
 
 

Nemodificat  

242 Art.48 In termen de 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial 
al Romániei a prezentei legi, Autoritatea competentă va 
elabora normele, regulamentele si instrucţiunile de aplicare a 
acesteia, care vor fi supuse aprobării prin hotăráre de Guvern. 
 

In termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial 
al Romániei a prezentei legi, Autoritatea competentă va elabora 
normele si regulamentele necesare aplicării acesteia, care vor fi 
supuse aprobării prin hotăráre de Guvern. 

Deputat Barbu Piţigoi 
 

Se pune de 

acord cu termenele stabilite în 

art.46, 48, 49 si 53 din prezenta 

lege. 

Normele si regula-mentele 
pentru apli-carea legii devin ins-
trucţiuni. 

 
243 Art.49 Ministerul de resort împreună cu Ministerul Muncii si 

Protecţiei Sociale, cu consultarea sindicatelor de ramură vor 
elabora în termen de 90 zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial al Romániei a prezentei legi. Statutul personalului din 

Ministerul de resort împreună cu Ministerul Muncii si 
Protecţiei Sociale, cu consultarea sindicatelor si patronatelor de 
ramură vor elabora în termen de 90 zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial al Romániei a prezentei legi. Statutul 

Precizarea este utilă 
conform legisla-ţiei adiacente. 
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industria minieră, care se aprobă prin hotăráre de Guvern.  

 
personalului din industria minieră, care se aprobă prin hotăráre 
de Guvern.  

Iniţiatorul 
Deputat Antal istvan 
 

244 Art.50 alin.1  
 

(1) Pentru intervenţia rapidă în cazurile de accidente si 
avarii, titularul organizează staţii de salvare minieră. 
 

Nemodificat  

245 alin.2 (2) Organizarea staţiilor de salvare minieră se face la mine 
si cariere sau în unităţi centrale pe bazine sau regiuni miniere. 
Decizia de organizare aparţine titularului, care este obligat să 
obţină, în prealabil, avizul Inspectoratului teritorial pentru 
protecţia muncii si al Agenţiei teritoriale de mediu. 

 

Nemodificat  

246 alin.3 (3) organizarea si funcţionarea staţiilor de salvare minieră 
se face conform legislaţiei románeşti privind protecţia 
mediului si a muncii. 

 

(3) organizarea si funcţionarea staţiilor de salvare minieră se 
face conform legislaţiei románeşti în domeniile protecţiei 
mediului si a protecţiei muncii. 

Iniţiatorul 
 

Pentru îmbunătă-ţirea 
prevederilor din text. 

247 Art.51 alin.1  
 
 
 
 
 
 

 

(1) In scopul prevenirii aceidentelor în activitatea minieră, 
precum si pentru recuperarea forţei de muncă si/sau acordarea 
despăgubirilor si ajutoarelor în cazurile de deces, urmaşilor 
legali, se organizează, potrivit legii, asociaţii profesionale ca 
persoane juridice nonprofit. 
 

(1) In scopul prevenirii aceidentelor în activitatea minieră, 
precum si pentru recuperarea forţei de muncă si/sau acordarea 
despăgubirilor si ajutoarelor urmaşilor legali în cazurile de 
deces, se pot organiza, potrivit legii, asociaţii profesionale ca 
persoane juridice fără scop lucrativ. 

Consiliul Legislativ 

Este mai explicit textul 
nou pentru utilizatorii románi. 

248 alin.2 (2) Asociaţiile prevăzute la alineatul precedent se 
organizează si funcţionază în conformitate cu statutul propriu. 

 
 

Nemodificat  

249 alin.3 (3) Contribuţiile titularilor de licenţă la fondurile de 
intervenţie ale asociaţiei vor fi stabilite prin statutul acestora, 
elaborat în condiţiile legii pentru constituirea organizatii non-
profit. 

 

(3) Obligaţia contribuţiei titularulor de licenţă la fondurile 
de intervenţie ale asociaţiei, va fi înscrisă în statutul acestora, iar 
cuantumul contribuţiei va fi convenit între părţi. 

Deputat Barbu Piţigoi 
Deputat Antal Istvan 
 

Precizările din 

textul propus elimină 

ambiguităţile textului iniţial. 

250 Art.52 Pentru materiile prime radioactive, Comisia Naţională 
pentru Controlul Activităţilor Nuclare, aplică controlul de 
garanţii nucleare, informează Agenţia Naţională de Energie 
Atomică si aceasta raportează organismelor internaţionale de 
specialitate, conform acordurilor si convenţiilor la care 

Pentru materiile prime radioactive, Comisia Naţională 
pentru Controlul Activităţilor Nuclare, aplică controlul de 
securitate nucleară, informează Agenţia Naţională de Energie 
Atomică si aceasta raportează organismelor internaţionale de 
specialitate, conform acordurilor si convenţiilor la care Románia 

Termenul propus este 
potrivit scopului legii. 
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Románia este parte. 
 

este parte. 
Consiliul Legislativ 

 
 

251 Art.53 Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea 
ei în Monitorul Oficial al Romániei, Partea I-a. 
 

Nemodificat  

252 Art.54 Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea 
minelor din anul 1937, promulgată prin Decretul Regal 
nr.1451/1937 si publicată în Monitorul Odifical al Romániei 
nr.69 din 24 martie 1937, precum si orice alte dispoziţii 
contrare. 

 

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea 
generală a minelor din anul 1937, promulgată prin Decretul 
Regal nr.1451/1937 si publicată în Monitorul Odifical al 
Romániei nr.69 din 24 martie 1937, precum si orice alte 
dispoziţii contrare. 

Consiliul Legislativ 
 

Formularea pro-pusă este 
corectă privind titlul legii 
abrogate. 

              
 
 

PRESEDINTE,                                                          SECRETAR, 
 

                                                  Dan Ioan Popescu                                                      Antal Istvan 
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     Parlamentul  României 

     Camera  Deputaţilor 
                                          Comisia pentru industrii si servicii 

                            Tel : 614.8091.  Fax : 613.6643. 
       
                                                                                                                                                          Anexa 2 
 

A M E N D A M E N T E    R E S P I N S E 
la proiectul  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.51/1997 

 privind unele măsuri de conservare si închidere a minelor 

 

Nr.  
crt. 

Articol text iniţial Text propus si adoptat de comisie Motivaţie 

0 1 2 3 

  Argumente pentru menţinerea 

amendamentului 

Argumente pentru 

respingerea amendamentului 

 

  1 2 

1. Art.1 Pánă la promulgarea Legii 

minelor, agenţii economici din sectorul minier, care 

constată imposibilitatea continuării activităţilor miniere 

de explorare si exploatare la unele mine, solicită 

Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale închiderea 

acestora, avánd în prealabil avizul Ministerului 

Industriei si Comerţului. 

 

Art.1 Pánă la promulgarea 

Legii minelor, Agenţia Naţio-nale pentru 

Resurse Minerale poate hotărá închiderea 

aces-tora, avánd în prealabil avizul 

Ministerului Industriei si Co-merţului. 

Deputat Ioan Bivolaru 

Acţiunea de închi-dere face 
parte dintr-un program de restructu-
rare si nu se poate rea-liza la 
solicitarea unui agent economic. 

In reformularea 
propusă de comisie 
solicitarea agentu-lui 
economic se bazează pe 
cazurile reglementate la 
art.2. 

 

 
 

0 1 2 3 
  1 2 

.  
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2.  a) rezervele exploatabile de 

resurse minerale s-au epuizat; 

 

Eliminare 
Deputat Cazan Leonard 
Deputat Băbălău Constantin 
 

Inutilă într-un act le-gislativ cu 
acţiune opera-tivă. 

Cazul în speţă este 
prevăzut în pro-iectul Legii  
minelor, art.37 alin.1 lit.a) si pe 
baza ei A.N.R.M. aprobă sau 
respinge solicitarea agentului 
economic. 

 
3. b) continuarea exploatării a devenit 

imposibilă datorită unor cauze naturale; 
 

Eliminare 
Deputat Cazan Leonard 
Deputat Băbălău Constantin 
 

Idem pct.2 Idem pct.2 

 
 
 

PRESEDINTE,                                                         SECRETAR, 
  
                                        Dan Ioan Popescu                                                     Ioan Bivolaru 
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PARLAMENTUL ROMANIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 
Comisia pentru industrii si servicii                                                                                                               ANEXA  2 
                                                   

A M E N D A M E N T E   R E S  P I N S E 
în şedinţa comisiei din 1 octombrie 1997 

la proiectul Legii minelor (1997), iniţiat de actualul Guvern  
 
 
 

Nr. 
crt. 

Titlu 
Capitol 
Articol 
Alineat 

Textul iniţial  
 

Textul propus si respins 
Autorul:  

Motivaţie 

0 1 2 3 4 
1 Titlul:  LEGEA MINELOR 

PREAMBUL 
 

  

2 Paragraful 1: Prezenta Lege a minelor reglementează 

desfăşurarea activităţilor miniere în Romá-nia, stimulánd 

valorificarea resurselor mi-nerale, proprietate publică a Statului. 

Legea protejează proprietatea si asigură maximă transparenţă a 

activităţilor miniere si con-curenţa loială între competitori, fără 

discri-minare între formele de proprietate, origi-nea capitalului 

si naţionalitatea operato-rilor. 

 

  

3 Paragraful 2: Investiţiile în domeniul minier sunt în-curajate prin 
facilităţi de ordin fiscal si ad-ministrativ, fiind libere de orice 
constrán-geri în ce priveşte recuperarea investiţiilor si utilizarea 
profitului realizat. 

 

  

 
0 1 2 3 4 
4 Paragraful 3: Prevederile Legii minelor privind protecţia mediului si a 

personalului implicat în activităţi miniere, pe timpul 
desfăşurării si la încetarea acestora, sunt conforme cu 
legislaţia románească privind protecţia mediului si a muncii. 

 

  

5 CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE 
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6 Art.1 Resursele minerale situate pe teritoriul si în 

subsolul ţării si a platoului continental în zona economică a 

Romániei din Marea Neagră, delimitate conform principiilor 

dreptului internaţional si reglementărilor din convenţiile 

internationale la care Románia este parte, fac obiectul exclusiv 

al proprietăţii publice si aparţin Statului román. 

 

Consiliul Legislativ 

Resursele minerale situate în teritoriul ţării si 

în platoul continental románesc al Mării Negre, delimitate 

conform principiilor dreptului internaţional si reglementărilor 

din convenţiile internationale la care Románia este parte, fac 

obiectul exclusiv al proprietăţii publice si aparţin Statului 

román. 

 
Gr.parlam.U.D.M.R. 

Resursele minerale situate pe teritoriul si în 

subsolul ţării si a platformei continentale în zona economică a 

Romániei din Marea Neagră, delimitate conform principiilor 

dreptului internaţional si reglementărilor din convenţiile 

internationale la care Románia este parte, fac obiectul exclusiv 

al proprietăţii publice si aparţin Statului román. 

 
Deputat Matei L. Ion 

Substanţe minerale situate pe teritoriul si în 

subsolul ţării si a platoului continental în zona economică a 

Romániei din Marea Neagră, delimitate conform principiilor 

dreptului internaţional si reglementărilor din convenţiile 

internationale la care Románia este parte, fac obiectul exclusiv 

al proprietăţii publice si aparţin Statului román. 

 

Textul admis co-respunde 
prevederilor constituţionale (art. 
135 alin.4). 

 
 
 
 
 
 
Idem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idem 

7 Art.2 alin.1  
 

 

(1) Resursele minerale care fac obiectul 
prezentei legi sunt: cărbunii, minereurile feroase, neferoase, 
de aluminiu si roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, 
de pămánturi rare si disperse, sărurile haloide, substanţele 
utile nemetalifere, rocile utile, pietrele preţioase si 
semipretioase, turba, nămolurile si turbele terapeurice, rocile 
bituminoase, gazele necombustibile, căldura din sistemele 
geotermale, apele plate, apele minerale, apele termominerale 
pentru scopuri terapeutice, precum si produsele reziduale 

Deputat C. Avramescu 
(1) Resursele minerale care fac obiectul 

prezentei legi sunt: cărbunii, minereurile feroase, neferoase, de 
aluminiu si roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, de 
pămánturi rare si disperse, sărurile haloide, substanţele utile 
nemetalifere, rocile utile, pietrele preţioase si semipretioase, 
turba, nămolurile si turbele terapeurice, rocile bituminoase, 
gazele necombustibile, căldura din sistemele geotermale, apele 
plate, apele minerale, apele termominerale pentru scopuri 

Textul admis este mai 
complet, prevede-rea se impune 
real. 
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miniero-metalurgice din halde, iazuri de decantare si alte 
depozite tehnologice. 

 

 

terapeutice, precum si produsele reziduale din halde, iazuri de 
decantare si alte depozite tehnologice. 

 

Deputat matei L. Ion 

(1) Substanţe minerale care fac obiectul 
prezentei legi sunt: cărbunii, minereurile feroase, neferoase, de 
aluminiu si roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, de 
pămánturi rare si disperse, sărurile haloide, substanţele utile 
nemetalifere, rocile utile, pietrele preţioase si semipretioase, 
turba, nămolurile si turbele terapeurice, rocile bituminoase, 
gazele necombustibile, căldura din sistemele geotermale, apele 
plate, apele minerale, apele termominerale pentru scopuri 
terapeutice, precum si produsele reziduale miniero-metalurgice 
din halde, iazuri de decantare si alte depozite tehnologice. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nu este în concor-danţă cu 

definiţiile de la art.3. 

8 alin.2 (2) Prevederile prezentei legi se aplică si 

apelor subterane pentru activităţile de explorare, evaluare si 

evidenţă a rezervelor. 

 

Deputat C.Avramescu 

(2) Prevederile prezentei legi se aplică si 

apelor subterane potabile, industriale si destinate irigaţiilor 

pentru activităţile de explorare, evaluare si evidenţă a 

rezervelor. 

 

Prevederea se regăseşte în 
Legea apelor. 

9. Art.3 In sensul prezetei legi, înţelesul termenilor 

privind resursele minerale si activităţile miniere se defineşte 

după cum urmează: 

 

Consiliul Legislativ 
In înţelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos 

semnifică după cum urmează: 
 

 
Deputat Matei L. Ion 

In sensul prezetei legi, înţelesul termenilor 

privind resursele minerale utile si activităţile miniere se 

defineşte după cum urmează: 

 

Textul admis este formulat 
mai clar. 

 
 
 
 
Idem. 

  Definiţie nouă Deputat Matei L. Ion 
“Substanţă minerală utilă” – defineşte orice substanţă sau 

asociaţie de substanţe formate natural în crusta terestră, care pot 
fi folosite în economie direct sau după prelucrare. 

 

Nu se 

regăseşte în textul legii, fiind 

cuprinsă la Resursele minerale 

nominalizate în art 2
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nominalizate în art.2. 

10  “Resursă minieră” – este substanţă naturală din scoarţa 
terestră formată în urma proceselor geologice, utilizabilă, ca 
atare sau prin prelucrare, în activi-tatea economico-socială. 

 

Deputat Matei L. Ion 
“Resursă minieră” – este acumularea de substanţe 

minerale utile situate în crusta terestră, pánă la o adáncime 
accesibilă tehnicii miniere de exploatare, valorificabilă în 
prezent sau în perspectivă. 

 
 

Nu este corelat 

cu textul anterior din lege, 

admis. 

11  “Zăcămánt” – înseamnă o acumulare naturală de resurse 
minerale, valorificabilă din punct de vedere tehnic si 
economic. 

Deputat Matei L. Ion 
“Zăcămánt” – înseamnă o acumulare de substanţe 

minerale utile, valorificabilă din punct de vedere tehnic si 
economic. 

 

Idem ca la poz.11. 

12  “Rezervă” – este partea de zăcămánt, determinată 
cantitativ si calitativ prin lucrări de explorare si exploatare, 
avánd stabilite condiţiile tehnice si economice de valorificare. 

 

Gr.parlam. U.D.M.R. 

“Rezervă” – este partea de zăcămánt, determinată 
cantitativ, calitativ si comercial prin lucrări de explorare si 
exploatare, avánd stabilite condiţiile tehnice si economice de 
valorificare. 

 
Deputat matei L. Ion 
“Rezervă” – reprezintă o parte din resursele minerale utile 

caracterizată prin lucrări de cercetare geologică si de exploatare, 
din punct de vedere cantitativ, calitativ, al condiţiilor de 
zăcămánt si al celor tehnice si economice de valorificare. 
 

Precizarea este inutilă. 
 
 
 
 
 
Textul admis este mai clar 

si corelat cu definiţiile 
adiacente. 

 

13  “Minereuri radioactive” – uraniu, thoriu sau 

orice combinaţie a acestora. 

 

  

14  “Produs rezidual miniero-metalurgic” – este produs 
remanent depus în halde, iazuri de decantare si alte depozite 
tehnologice, rezultat din extracţia minieră, prepararea si 
procesul metalurgic al resurselor minerale. 

 

  

15  “Perimetru de prospecţiune, explorare si/sau exploatare” 
– reprezintă aria corespunzătoare proiecţiei la suprafaţă a 
conturului părţii din scoarţa terestră în interiorul căreia, pe un 
interval de adáncime detereminat, se realizează lucrări de 
prospecţiune, explorare respectiv de exploatare, precum si 
suprafeţele necesare desfăşurării activităţilor de exploatare, 

Gr.parlam.U.D.M.R. 
“Perimetru de prospecţiune, explorare si/sau exploatare” – 

reprezintă aria corespunzătoare proiecţiei la suprafaţă a 
conturului părţii din scoarţa terestră în interiorul căreia, pe un 
interval de adáncime detereminat, se realizează lucrări de 
prospecţiune, explorare respectiv de exploatare, inclusiv zonele 

Precizarea este inutilă. 
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prelucrare si preparare a resurselor minerale situate în afara 
zăcămántului. 
 

de influenţă aferente (pilier de protecţie), precum si suprafeţele 
necesare desfăşurării activităţilor de exploatare, prelucrare si 
preparare a resurselor minerale situate în afara zăcămántului. 

 
Deputat Matei L. Ion 
“Perimetru de prospecţiune, explorare si/sau exploatare” – 

repreintă conturul poligonal al unui sector în interiorul căreia se 
realizează lucrări de prospecţiune, explorare respectiv de 
exploatare, precum si suprafeţele necesare desfăşurării lucrărilor 
de exploatare, prelucrare si preparare a resurselor minerale 
situate în afara zăcămántului. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nu este explicită pentru 

acest dome-niu. 

  Definiţie nouă Deputat Matei L. Ion 

“Cercetare geologică” – defineşte ansamblul 

activitătilor ce se efectuează la suprafaţă sau în subteran pentru 

cunoaşterea structurii geologice, punerii în evidenţă de 

acumulări de substanţe minerale utile, determinării parametrilor 

cantitativi si calitativi necesari calculării rezervelor si trecerii la 

valorificarea lor industrială, precum si precizarii condiţiilor de 

zăcămánt. 

 

Nu face obiectul de 
reglementare al legii. 

Se regăseşte în lege la 
activităţile mi-niere de 
prospecţiune si explorare. 

  Definiţie nouă Deputat Matei L. Ion 

“Cercetare geologică ştiinţifică” – reprezintă 

prima fază a cercetării geologice si înseamnă totalitatea 

activităţilor cu caracter ştiinţific fundamental care au în vedere 

descifrarea structurii crustei terestre, determinarea compoziţiei, 

localizării si condiţiilor de formare a acumulărilor de substanţe 

minerale utile. 

 

Idem ca la poz. anterioară. 

16  “Prospecţiune” – desemnează ansamblul de studii si 
lucrări de suprafaţă care se realizează pentru identificarea 
posibilităţilor de existenţă a acumulărilor de resurse minerale. 

 

 Deputat Matei L. Ion 

“Prospectiune” – reprezintă o fază a cercetării 

geologice care are ca scop cunoaşterea condiţiile de acumulare a 

Nu corespunde definiţiilor 
admise ulterior. 
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substanţelor minerale utile, stabilirea caracteristcilor generale 

ale acestora, obţinerea de date orientative pentru evaluarea 

rezervelor si cunoaşterea preliminară a condiţiilor de 

valorificare. 

 
17  “Explorare” – desemnează ansamblul de 

studii si activităţi pentru identificarea zăcămintelor, evaluarea 

cantitativă si calitativă a acestora, precum si determinarea 

condiţiilor tehnice si economice de valorificare. 

Deputat Matei L. Ion 

“Explorare” – Reprezintă o fază a cercetării 

geologice care se realizează pentru fundamentarea deciziei 

privind oportunitatea valorificării acumulărilor de substanţe 

minerale utile si pentru furnizarea elementelor necesare 

proiectării si executării lucrărilor de investiţii în vederea punerii 

în exploarare a zăcămántului. 

 

Nu corespunde definiţiilor 
adoptate în lege. 

18  “Dezvoltare” – desemnează ansamblul lucrărilor care 
constau în realizarea minelor si carierelor, construirea si 
montarea instalaţiilor specifice, a echipamentelor si a altor 
utilităţi necesare extracţiei, prelucrării, transportului, stocării 
provizorii a produselor miniere în formele specifice realizate 
si definitive a produselor reziduale. 
 

R.A.H. – Petroşani 
“Dezvoltare” – desemnează ansamblul lucrărilor care 

constau în realizarea, extinderea, menţinerea în exploatare a 
minelor si carierelor, construirea si montarea instalaţiilor 
specifice, a echipamentelor si a altor utilităţi necesare extracţiei, 
prelucrării, transportului, stocării provizorii a produselor 
miniere în formele specifice realizate si definitive a produselor 
reziduale. 

 
 

Definiţie incorectă, prin 
includerea  confuză a 
“menţinerii în exploatare”. 

19  “Exploatare” – desemnează ansamblul de lucrări 
executate în subteran si/sau la suprafaţă pentru extragerea 
resurselor minerale, prelucrarea, prepararea si livrarea 
acestora în forme specifice. 

 

Deputat Matei L. Ion 
“Exploatare” – desemnează ansamblul de lucrări executate 

în subteran si/sau la suprafaţă pentru extragerea resurselor 
minerale utile, prelucrarea, prepararea si livrarea acestora în 
forme specifice. 

 
 

Nu se regăseşte în textul 
definiţiei admi-se la art.3. 

  Definiţie nouă Gr.parlam. U.D.M.R. 
“Preparare” – este totalitatea operaţiilor mecanice sau 

termice la care sunt supuse substanţele minerale utile extrase 
prin lucrări miniere subterane sau la zi, în vederea separării si 
eliminării părţilor sterile si a concentrării separate a diferitelor 
substanţewi utile conţinute. 

Definiţie inutilă, termenul 
regăsindu-se terminologic în 
definiţia exploatării. 
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20  “Activităţi miniere” – reprezintă ansamblul 

de lucrări privind prospecţiunea, explorarea, dezvoltarea, 

exploatarea, prelucrarea, concentrarea, extracţia metalurgică si 

comercializarea produselor miniere. 

 

Gr.parlam. U.D.M.R. 
“Activităţi miniere” – reprezintă ansamblul de lucrări 

privind prospecţiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, 
prelucrarea, concentrarea, si comercializarea produselor 
miniere. 

 
Deputat C. Avramescu 
“Activităţi miniere” – reprezintă ansamblul de lucrări 

privind prospecţiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, 
prelucrarea, concentrarea, mineralurgia si comercializarea 
produselor miniere. 
 

Deputat Ioan Bivolaru 
“Activităţi miniere” – ansamblul de lucrări privind 

prospecţiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prelucrarea, 
concentrarea si extragerea metalurgică. 
 

Eliminarea sin-tagmei nu 
se justifică. 

 
 
 
 
 
Nu foloseşte ter-meni 

consacraţi în minerit. 
 
 
 
 
 

Comercializar

ea se regăseşte în lege pentru 

definirea pro-ducţiei miniere, 

finali-tate a activităţii mini-ere, 

urmare căreia se percep 

redevenţe. 

 
21  “Licenţă” – reprezintă actul juridic încheiat, potrivit 

prevederilor prezentei legi, între Autoritatea competentă si o 
persoană juridică, în vederea realizării de activităţi miniere. 

 

  

22  “Permis de prospecţiune” – reprezintă actul juridic prin 
care se acordă dreptul de a efectua lucrări de prospecţiune. 

 

Deputat matei L. Ion 
“Permis de prospecţiune” – reprezintă actul juridic prin 

care se acordă dreptul de a efectua lucrări de prospecţiune pe o 
durată determinată. 

 

Precizare inutilă. 
Menţiunea se regăseşte în 

lege la art.8. 

  Definiţie nouă Deputat C. Avramescu 
“Permis de explorare” – reprezintă actul juridic prin care 

se acordă dreptul de a efectua lucrări de explorare, pe temen 
limitat. 
 

Datorită impor-tanţei 
explorării legea acordă acest 
drept numai prin licenţă. 

23  “Permis de exploatare” – desemnează actul juridic emis 
de Autoritatea competentă prin care se acordă dreptul de 
exploatare, pe termen limitat, a unor cantităţi determinate de 
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roci utile, turbă si aur aluvionar. 

 

24  “Titular” – semnifică orice persoană juridică care poate 
efectua activităţi miniere în baza unei licenţe. 

  

25  “Concesiunea minieră” – este dreptul acordat de stat prin 
Autoritatea competentă unei persoane juridice de a .efectua 
activităţi miniere în baza unei licenţe. 

 

Deputat Ioan Bivolaru 

“Concesiunea minieră” – dreptul de a efectua 

activităţI miniere. 

Definiţie incom-pletă. 

26  “Concedent” – este Autoritatea com-petentă abilitată de 
lege să acorde con-cesiunea. 

 

  

27  “Concesionar” – este titularul dreptului căruia i se 
acordă concesiunea minieră. 

 

Deputat Ioan Bivolaru 
“Concesionar” – titularul dreptului de concesiunea 

minieră. 
 

Nu schimbă tex-tul admis. 

28  “Administrare” – este dreptul acordat de stat, prin 
Autoritatea competentă, unei instituţii publice, de a efectua 
activităţi miniere, în baza unei licenţe. 

 

  
 

29  “Producţie minieră” – reprezintă produsul minier 
comercializat de către titular în funcţie de  resursa minerală 
exploatată. 

Deputat Ioan Bivolaru 
“Producţie minieră” – produsul minier obţinut din 

exploatare de către titular si comercializat. 
 

Nu modifică tex-tul admis. 

30  “Redevenţă” – reprezintă o plată către stat raportată la 
valoarea producţiei miniere, obţinută de titular, reprezentánd 
compensarea scăderii rezervelor de resurse minerale. 

 

Deputat Ioan Bivolaru 
“Redevenţă” – o plată către stat raportată la valoarea 

producţiei miniere, obţinută de titular, reprezentánd 
compensarea scăderii rezervelor de resurse minerale din 
zăcămántul respectiv. 

 

Textul admis este mai 
clar. 

31  “Autoritatea competentă” – este Agenţia 

Naţională pentru Resurse Minerale, care reprezintă, în 

domeniul resurselor minerale, interesele statului. 

 

 

 

 
 

32  “Ministerul de resort” – reprezintă organul specializat al 
administraţiei publice centrale cu atribuţii si competenţe în 
domeniul resurselor minerale. 

 

Deputat Matei L. Ion 

“Ministerul de resort” – reprezintă organul specializat al 
administraţiei publice centrale, de care depind societătile 
comerciale cu capital majoritar de stat cu obiect de activitate în 

Este neconformă cu 
legislaţia în vigoare: L.31/1990; 
O.G. nr.30/1997. 
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domeniul resurselor minerale. 
 

33  “Compania naţională minieră” – este persoană juridică, 
ce are ca obiect principal de activitate valorificarea bunurilor 
proprietate publică din domeniul resurselor minerale si/sau 
care asigură servicii de interes naţional si la care statul 
păstrează pachetul de acţiuni sau poate opta pentru păstrarea 
acţiunii nominative de control. 

 

Deputat C. Avramescu 

Propune eliminarea din tot cuprinsul legii. 

 

Contravine regle-
mentărilor din O.G. nr.30/1997. 

 
 

34  “Cartea minieră” – este documentul de 

evidenţă prin care se realizează identificarea, înregistrarea si 

reprezentarea pe hărţi si planuri cadastrale a tuturor lucrărilor 

cu caracter minier si geologic, a tuturor terenurilor cu 

destinaţie minieră si a celorlalte bunuri imobile din interiorul 

unui perimetru de exploatare instituit, care cuprinde totalitatea 

actelor juridice de orice natură privitoare la un perimetru de 

prospecţiune, explorare si/sau exploatare sau în legătură cu 

acesta, precum si toate datele referitoare la proprietatea 

terenurilor, la situaţia topografică a perimetrului si a tuturor 

lucrărilor si facilităţilor miniere existente în cadrul acestuia, la 

situaţia rezervelor si a producţiei brute pe fiecare tip de 

resursă minerală. 

 

 

 

 
 
 

35  “Cadastru minier” – este documentul de specialitate de 
evidenţă tehnică, economică si juridică si alte informaţii 
importante privind perimetrul instituit. 

 

 

 

 
 

36  “Pilier de protecţie” – înseamnă partea din rezervele de 
resurse minerale sau din rocile înconjurătoare care nu se 
extrag într-o anumită perioadă sau permanent si în care nu se 
execută lucrări, în scopul protejării lucrărilor miniere din 
subteran sau de la suprafaţa perimetrului de exploatare, a 
malurilor apelor sau a altor obiective de la suprafaţă. 

Deputat Matei L. Ion 

“Pilier de protecţie” – înseamnă partea din rezervele de 
resurse minerale utile sau din rocile înconjurătoare în care nu se 
execută lucrări, într-o anumită perioadă sau permanent, în 
scopul protejării lucrărilor miniere din subteran sau de la 
suprafaţa perimetrului de exploatare si/sau exploatare, a 

Nu este în 

concor-danţă cu definiţiile 

admise în lege. 

Pilierii de protec-ţie se 
instituie tehnic numai în faza de 
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 malurilor apelor sau a altor obiective de la suprafaţă. 

 

 

exploatare. 
 

37  “Fondul geologic naţional” – înseamnă 

totalitatea datelor în legătură cu resursele minerale ale ţării 

obţinute din activităţi miniere si petroliere, indiferent de 

natură suportului de stocare. Autoritatea competentă 

organizează fondul geologic naţional. 

Deputat Matei L. Ion 

“Fondul geologic naţional” – înseamnă 

totalitatea datelor obţinute prin activităţile de cercetare 

geologică, ştiinţifică, prospecţiune, explorare si exploatare, 

indiferent de natura suportului de stocare. Autoritatea 

competentă gestionează fondul geologic naţional, în mode 

nemijlocit sau cu concursul Institutului Geologic alRomániei. 

Text complicat si cu 
precizări inutile. 

 

38  “Fondul naţional de rezerve” – înseamnă totalitatea 
rezervelor evidenţiate si înregistrate de către Autoritatea 
competentă pentru fiecare tip de resursă minerală a ţării, 
determinate conform normativelor specifice. 

 

Deputat Matei L. Ion 

“Fondul naţional de rezerve” – înseamnă totalitatea 
rezervelor evidenţiate si înregistrate de către Autoritatea 
competentă pentru fiecare tip de resursă minerală utilă a ţării, 
determinate conform normativelor specifice. 

Este în dezacord cu 
definiţiile admise. 

 

39  “Forţă majoră” – reprezintă eveni-mente 

neprevăzute si de neînlăturat, în desfăşurarea activităţilor 

miniere (răz-boi, catastrofe si altele asemenea). 

 

 

 
 

40  “Mediu” – reprezintă ansamblul de condiţii si elemente 
naturale ale Terrei definite conform Legii protecţiei mediului, 
care pot fi afectate prin activitătile miniere. 

 

 

 

 

 
 

41  “Plan tehnologic de încetare a acti-vităţii” – 

reprezintă complexul de documentaţii tehnologice, economice, 

sociale si de mediu care motivează închiderea exploatării si 

conţine acţiunile necesare pentru asigurarea finanţării si 

realizării efective a măsurilor de încetare a activităţii. 

 

 

 

 
 

42  “Plan de refacere a mediului” – reprezintă 

măsurile de restaurare a mediului în perimetrul minier. 
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43 Art.4  
alin.1  

 
 

 

(1) Activităţile miniere se efectuează de 

către persoane juridice care sunt înregistrate conform legii si 

sunt specializate în desfăşurarea de activităţi miniere sau se 

organizează în acest scop. 

 

  

45 Alin.2 (2) Activitătile miniere se realizează numai 

în cadrul unor perimetre autorizate în acest scop de către 

Autoritatea competentă. 

 

 

  

46 Art.5 alin.1  
 
 
 
 
 

  

(1) Toate datele si informatiile, indi-ferent 

de modalitatea de stocare, cu privire la resursele minerale 

románeşti determinate conform art.1, vor fi puse la dispoziţia 

Autorităţii competente si aparţin Statului román. 

 

  

47 alin.2 (2) Persoanele juridice, care efectuează astfel de 
activităţi dispun liber si neîngrădit de datele si informaţiile 
obţinute, numai în interes propriu, pe toată durata activităţii 
miniere. 

 

  

48 alin.3 (3) Instrăinarea către terţi a datelor si informaţiilor 
privind resursele minerale din Románia se face cu acordul 
Autorităţii competente. 
 

  

49 alin.4 4) Datele si informaţiile cu privire la resursele minerale 
care prin conţinutul lor intră sub incidenţa unei legi speciale, 
pot circula numai în con-formitate cu prevederile acesteia. 

  

   Articol nou Deputat Matei L. Ion 
Lucrările de dezvoltare si exploatare a zăcămintelor de 

substanţe minerale utile se pot executa numai pentru rezervele 
înregistrate de Autoritatea competentă, în conformitate cu 
normele elaborate de aceasta. 

 

Precizarea se re-găseşte la 
art.10 alin. 3 (a), (b) si art.40 
alin. 1 (c). 
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 50 Art.6 alin.1  

 
(1) Accesul la terenurile necesare efectuării activităţilor 

miniere se face în condiţiile legii, prin: 

 
 

  

51  a) vánzare – cumpărare a terenurilor si, după caz, a 
constructiilor situate pe acestea, prin acte legale, la preţul 
convenit între părţi; 
 
 

  

52  b) schimbul de terenuri, însoţit de 

strămutarea proprietarului afectat si reconstrucţia clădirilor pe 

terenul nou acordat pe cheltuiala titularului care beneficiază 

de terenul eliberat; 

 

  

53  c) închirierea terenului pe durată determinată, cu 
stabilirea uzufructului pe bază de contracte încheiate între 
părţi; 

 

  

54  d) expropierea pentru caz de utilitate publică, în 
condiţiile legii; 

 

  

55  e) concesionarea terenurilor proprieta-te publică; 
 

  

56  f) asocierea dintre proprietarul terenului si persoana 
juridică titularul de licenţă prin aport la capitalul social cu 
contravaloarea terenului; 

 

  

57  g) alte proceduri prevăzute de lege. 
 

  

58 alin.2  
 

2) Asupra terenurilor necesare activităţilor miniere ce se 
realizează în afara perimetrului de exploatare, precum si 
asupra terenurilor necesare lucrărilor de explorare si oricăror 
alte activităţi pe care acetea le implică, se instituie, în favoarea 
titularului, un drept de servitute legală, după caz. 

 

  

59 alin.3 
 

3) Exercitarea dreptului de servitute legală stabilită la 
alin.(2) se face contra plăţii unei rente anuale către proprietarii 
terenurilor afectate de acesta. 
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60 alin.4  

 
4) Durata servituţii legale este cea a activităţilor miniere, iar 
terenurile ce urmează a fi afectate vor fi determinate, în ce 

priveşte suprafeţele si proprietarii, după principiul celei mai 
mici atingeri posibile aduse dreptului de proprietate. 

  

61 alin.5  
 

5) Accesul la terenurile afectate de servitutea legală se 
stabileşte prin negocieri între titularul activităţii miniere si 
proprietarii terenurilor, cu respectarea principiului elagalităţii 
de tratament si a echităţii. 

 

  

62 alin.6   
 

6) Orice neinţelegeri între titularii activităţilor miniere si 
proprietarii terenurilor se soluţionează de către instanţele 
judecătoreşti competente, potrivit legii. 

  

63 alin.7  7) In cazul vánzării bunurilor expropiate în condiţiile 
alin.(2), foştii proprietari sau, după caz, succesorii lor au drept 
de preemţiune, în care scop, vor fi înştiinţaţi despre condiţiile 
vánzării, pe cale administrativă sau prin publicitate. 

 

  

64 alin.8 (8) Accesul ori degradarea terenurilor pe care se găsesc 
amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri 

arheologice de interes deosebit si rezervaţii naturale, se 
face cu avizul organelor în drept. 

 

  

 65 CAPITOLUL II 
 

REGIMUL DE PUNERE IN VALOARE 
 A RESURSELOR MINERALE 

 
 

  

66 Art.7 Resursele minerale se pun în valoare prin lucrări de 

prospectiune, explorare si exploatare care se concesionează 

companiilor naţionale miniere si societăţilor comerciale sau se 

dau în administrare instituţiilor publice de către Autoritatea 

competentă, potrivit prezentei legi. 

 

Gr.parlam. U.D.M.R. 

Resursele minerale se pun în valoare prin lucrări de 
prospectiune, explorare si exploatare care se concesionează, pe 
termen limitat, companiilor naţionale miniere, persoanelor 
juridice si fizice románe si straine, asociaţiilor fără 
personalitarte juridică ale acestora sau se dau în administrare 
instituţiilor publice. 

 
Deputat Matei L. Ion 
Substanţele minerale utile se pun în evidenţă prin lucrări 

de prospectiune, explorare si exploatare care se concesionează 
sau se dau în administrare regiilor autohtone si instituţiilor 
publice de către Autoritatea competentă, potrivit prezentei legi. 

 

Termenele sunt precizate 
la art. 8, 9 si 10 din lege. 

Persoanele fizice fără 
persoanlitate ju-ridică nu 
satisfac ce-rinţele de ordin the-
nic, juridic si financi-ar privind 
activităţile miniere. 

Contravine celor-lalte 
definiţii admise la art.3 

  Articol nou Deputat matei L. Ion 
Cercetarea geologică ştiinţifică se execută de către 

Reglementarea propusă nu 
face obi-ectul acestei legi. 
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instituţiile cu capacitate profesională în aceasta materie, pe baza 
avizului dat de către Autoritatea competentă. Această prevedere 
nu se aplică programelor de cercetare ale Institutului Geologic 
al Romániei, avizate de alte foruri ale administraţiei publice 
centrale. Propunerea de eliberare a avizului se efectuează de 
către Institutul Geologic al Romániei. 

 
67 Art.8  

alin.1 
(1) Prospectiunea se realizează pe bază de 

permis neexclusiv, eliberat la cerere, pentru un perimetru de 

formă geometrică, cu laturile orientate Nord-Sud si Est-Vest, 

definit prin coordonate topogeodezice. 

 

  

68 alin.2 (2) Dimensiunea perimetrului de prospecţiune este 
multiplul ariei minime de 45 km2. 
 

Gr.parlam. U.D.M.R. 
(2) Dimensiunea perimetrului de prospecţiune este 

multiplul ariei minime de 1 hectar. 
 

Nu satisface ce-rinţa 
minimă a activi-tăţii de 
prospecţiune. 

69 alin.3 (3) Permisul de prospectiune se eli-berează pentru o 
durată de maximum 3 ani, cu plata anticipată a unei taxe 
anuale. 
 

  

70 alin.4 (4) Din permisul de prospecţiune nu decurge nici un 
drept de acordare a licenţei de explorare si/sau exploatare. 
 

Gr.parlam. U.D.M.R. 
(4) Executarea lucrărilor de prospecţiune asigură prioritate 

pentru obţinerea licenţei de explorare a resurselor minerale 
identificate. 

 
 

Deputat C. Avramescu 
Titularii permiselor de prospecţiune au drept de 

preemţiune pentru licenţele de explorare si exploatare, în cazul 
în care sunt autorizaţI si pentru etapele următoare. 
 

Prospecţiunea fi-ind o 
activitate de in-formare, nu 
necesită fonduri importante care 
să justifice drep-tul de 
preemţiune pentru licenţe. 

Idem. 

71 alin.5 (5) Titularul permisului de prospecţiune va 

prezenta Autorităţii competente documentaţii  anuale, privind 

activitatea desfăşurată si rezultatele obţinute si un raport final, 

cuprinzánd metodele de investigare aplicate si rezultatele 

obţinute. 
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72 Art.9 alin.1  
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Explorarea se realizează pe baza unei 

licenţe exclusive, acordată la cerere persoanelor juridice 

románe sau străine interesate, selectionate de către Autoritatea 

competentă în baza unui program de lucrări si a constituirii 

unei garanţii bancare corespunzătoare pentru refacerea 

mediului. 

 

  

73 alin.2 (2) Licenţa de explorare se acordă pentru toate resursele 
minerale existente în perimetru, în termen de 60 zile de la data 
înregistrării primului solicitant. 

  

74 alin.3 (3) Licenţa de explorare se acordă pentru o durată de 
maximum 5 ani, cu drept de prelungire pentru cel mult 3 ani, 
cu plata anticipată a unei taxe anuale. 

 

  

75 alin.4 (4) Dimensiunea perimetrului de explorare 

este multiplul ariei minime de 10 km2 si se va reduce cu 50% 

după primii doi ani si cu încă 25% din perimetrul iniţial după 

4 ani. 

 

  
 

76 alin.5 (5) De regulă perimetrul de explorare este 

rectangular, cu laturi orientate Nord-Sud si Est-Vest si este 

definit prin coordonate topogeodezice. 

 

Gr.parlam. U.D.M.R. 
(5) De regulă perimetrul de exploatare are contur 

poligonal care cuprinde proiecţia în plan orizontal a 
zăcămántului de substanţă minerală utilă, suprafeţe necesare 
desfăşurării activitătilor de exploatare, prelucrare si preparare, 
depozitare a sterilului rezultat din aceste activităti si zonele de 
influenţă ale activităţilor miniere asupra terenului. 

 

Precizările se regăsesc în 
definiţia de la art.3. 

77 alin.6 6) Titularul licenţei de explorare va prezenta Autorităţii 
competente documentaţii anuale, privind activitatea 
desfăşurată si rezultatele obţinute si un raport final, 
cuprinzánd metodologia aplicată, lucrările executate si 
rezultatele obţinute. 

 

  

78 alin.7 7) La solicitarea titularului licenţei de explorare, acesta   
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are dreptul de a obţine licenţa de exploatare pentru oricare din 
resursele minerale descoperite. 

 

79 Art.10 alin.1  
 
 
 

 

(1) Exploatarea minieră se realizea-ză pe 

baza unei licenţe exclusive, care se acordă pentru toate 

resursele minerale dintr-un perimetru minier. 

 

  

80 alin.2 (2) Licenţa de exploatare se acordă: 
 
a) titularului licenţei de explorare, la solicitarea acestuia; 
b) cáştigătorului unui concurs de ofertă prin licitaţie 

publică, organizat de Autoritatea competentă, în condiţiile 

prezentei legi. 

 

Consiliul Legislativ 
(2) Acord minier de exploatare se acordă: 
 
a) titularului acordului minier de explorare, la solicitarea 

acestuia; 
b) cáştigătorului unui concurs de ofertă prin licitaţie 

publică, organizat de Autoritatea competentă, în condiţiile 

prezentei legi. 

 

Licenţa corespun-de 
uzanţelor interna-ţionale în 
domeniu. 

81 alin.3 (3) Licenţa de exploatare se acordă în baza 

unei cereri însoţită de: 

 

Consiliul Legislativ 
(3) Acordul minier de exploatare se acordă în 

baza unei cereri însoţită de: 

Idem ca la poz.80. 

82  a) studiul de fezabilitate care să asigure 

valorificarea optimă a resurselor minerale si protecţia 

zăcămántului; 

 

  

83  b) planul de dezvoltare al exploatării; 
 

  

84  c) studiul de impact asupra mediului, avizat 

conform legii; 

 

  

85  d) planul de refacere a mediului, înso-ţit de o 

garanţie bancară, bazată pe valoarea planului de dezvoltare. 
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86 alin.4 4) Licenţa de exploatare se acordă pentru 

maximum 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade 

succesive de cáte 5 ani. 

  

87 alin.5 (5) Titularul licenţei de exploatare va plăti o taxă anuală 
pe suprafaţă si o redevenţă minieră, conform prezentei legi. 

 

  

  Articol nou Deputat C. Avramescu 
Autoritatea competentă stabileşte anual lista perimetrelor 

care se dau în concesiune  sau administrare si o publică în 
Monitorul Oficial al Romániei. 

  

Termenul anual fiind 
restrictiv, la art.9 alin.1 se stabi-
leşte concurs semes-trial. 

88 Art.11 alin.1  
 

 

(1) Licenţa se încheie în formă scrisă si intră 

în vigoare după aprobarea sa de către Guvern. 

  

89 alin.2 (2) Prevederile licenţei rămán valabile pe 

toată durata acesteia, în condiţiile existente la data încheierii. 

 

  

 90  
Art.12 

Inceperea activităţilor miniere pre-văzute în 

licenţă se autorizează în scris de către Autoritatea competentă, 

în cel mult 60 de zile de la acordarea licenţei. 

 
 

  

91 Art.13 alin.1  
 
 
 
 
 

 

(1) Persoanele juridice străine, care au 

obţinut dreptul de a efectua activităţi miniere, sunt obligate ca 

în termen de 90 zile de la intrarea în vigoare a licenţei să 

înfiinţeze si să menţină pe toată durata concesiunii o sucursală 

sau o filială în Románia. 

 

  

92 alin.2 (2) In cazul în care doi sau mai mulţi parteneri străini 
dobándesc împreună drepturi miniere cu privire la acelaşi 
perimetru, obligaţia înfiinţării si menţinerii unei sucursale sau 
filiale în Románia revine numai companiei desemnate să 
reprezinte interesele lor. 
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93 Art.14 Titularul unei licenţe poate transfera unei 

alte persoane juridice drepturile dobándite si obligaţiile 

asumate numai cu aprobarea scrisă a Autorităţii competente. 

Orice transfer realizat fără aprobare este lovit de nulitate. 

 

  

95 Art.15 In limitele unui perimetru de explorare se 

poate acorda, în condiţiile legii, unor persone juridice, altele 

decát titularul licenţei, dreptul de explorare si/sau exploatare 

pentru unele resurse minerale, cu acordul titularului. 

 

  

96 Art.16 Dreptul obţinut prin dare în administrare sau 

în concesiune, drept distinct de cel de proprietate asupra 

terenurilor, nu poate fi nicidecum afectat de către titular în 

beneficiul unui terţ, decát în condiţiile art.14. 

 

  

97 Art.17 Drepturile de operare obţinute prin licenţă 

pot constitui garanţie pentru împrumuturi bancare în vederea 

exe-cuţiei activităţilor miniere prevăzute în licenţă 

 

 

  

98 Art.18 alin.1  
 
 
 
 

 

(1) Rocile utile de construcţie ca argile, 

nisipuri, pietrişuri, andezite, bazalte, calcare, tufuri si altele, 

sau acumulările de turbă pot fi extrase de către operatori, în 

cantităţi determinate si pe termen limitat, pe bază de permis de 

exploatare emis de Autoritatea competentă. Permisul se 

eliberează primului solicitant. 

 

  

99 alin.2  (2) Pentru exploatările de nisipuri si 

pietrişuri din albiile ráurilor, permisele de exploatare se 
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eliberează după obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor, 

prevăzută de legislaţia în vigoare. 

 

 

100 alin.3 (3) Perimetrele pentru care se acordă dreptul de 
exploatare prin permis se stabilesc si se reînnoiesc anual de 
către Autoritatea competentă, la solicitarea celor interesaţi. 

 

  

101 alin.4 (4) Pentru obţinerea permisului de exploatare, 
solicitanţii sunt obligaţi la plata taxei pe activitatea de 
exploatare si a redevenţei miniere, în condiţiile legii. 

Plata taxei se va face la data eliberării permisului, iar a 
redevenţei, etapizat, pe durata valabilităţii permisului de 
exploatare. 

 

  

102 Art.19 Rocile utilizabile în constructii, argile 

nisipuri, pietrişuri, andezite, bazalte, calcare, tufuri, precum si 

turba si izvoarele de ape minerale, situate pe suprafeţe de teren 

aflate în proprietate privată, pot fi folosite de către proprietarul 

suprafeţei numai pentru nevoile proprii, fără plata taxelor si a 

redevenţelor legale. 

 

  

103 Art.20 alin.1  
 
 
 
 
 
 

(1) Recuperarea aurului din aluviuni, 

realizată în afara concesiunilor, se face de către persoane 

fizice, în baza unui permis de exploatare eliberat de 

Autoritatea competentă. 

 

Deputat C. Avramescu 
(1) Recuperarea aurului din aluviuni, realizată 

în afara concesiunilor, se poate face si de către persoane fizice, 

în baza unui permis de exploatare eliberat de Autoritatea 

competentă. 

 
R.A.M.R. Bucureşti 

(1) Recuperarea aurului din aluviuni, realizată 

în afara concesiunilor, se face si de către persoane fizice, în baza 

unui permis de exploatare eliberat de Autoritatea competentă. 

 

Precizarea este 

inutilă. 

 
 
 
 
 
Idem 
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104 alin.2 (2) Persoanele fizice autorizate pentru 

activitatea de recuperare a aurului din aluviuni sunt obligate la 

plata taxelor si redevenţelor prevăzute de lege. 

 

Deputat C. Avramescu 
(2) Persoanele juridice si fizice autorizate 

pentru activitatea de recuperare a aurului din aluviuni sunt 

obligate la plata taxelor si redevenţelor prevăzute de lege. 

Persoanele juridice au 
obligaţii stabilite la art.10 (5). 

105 Art.21 Concesiunea minieră sau darea în 

administrare minieră încetează prin: 

 

  

  a) expirarea duratei pentru care a fost 

acordată; 

 

  

  b) renunţarea de către titularul licenţei în 

condiţiile stabilite la art.22; 

 

  

  c) retragerea concesiunii sau adminis-trării 

de către Autoritatea competentă, conform prevederilor art.23, 

art.24, art.25; 

 

  

 d) în caz de survenire a unor evenimente 

care constituie cauze de forţă majoră, definite în licenţă. 

 

  

  Text nou Gr.parlam. U.D.M.R. 
e) nu se confirmă în timpul exploatării existenţa rezervelor 

cantitativ si/sau calitativ periclitánd rentabilitatea activităţii. 
 

Prevederea se re-găseşte în 
textul art. 21 lit. b). 

106 Art.22  
alin.1 

(1) Titularul licenţei poate renunţa la ea 

dacă, la data notificării renunţării către Autoritatea 

competentă, îndeplineşte cumulativ condiţiile: 

 

  

107  a) pune la dispoziţia Autoritătii com-petente 

documentaţia privind activitatea desfăşurată pánă la data 
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notificării renunţării, precum si rezultatele acesteia; 

 
108  b) pune la dispoziţia Autorităţii competente 

suma reprezentánd contravaloarea lucrărilor prevăzute în 

planul de refacere a mediului si neexecutate. 

 

  

109 alin.2 
 

2) Autoritatea competentă verifică îndeplinirea 

condiţiilor prevăzute la alin.1 în termen de 60 zile de la data 

notificării renunţării. 

 

  

110 alin.3 (3) La împlinirea termenului de 60 de zile, prevăzut la 
alin.(2), licenţa este anulată dacă Autoritatea competentă nu a 
comunicat refuzul sau, aceasta fiind obligată să emită decizia 
de în-cetare a administrării sau concesiunii, cu efect la data 
împlinirii termenului. 

  

111 alin.4 (4) In caz de refuz al Autorităţii competente, titularul 

poate cere instanţei judecătoreşti sau prin arbitraj, după caz, 

constatarea îndeplinirii condiţiilor anulării unilaterale a 

licenţei. 

 

  

112 alin.5 5) In cazul în care instanţa judecătorească sau arbitrajul 

constată îndeplinirea condiţiilor anulării unilaterale a licenţei, 

Autoritatea competentă emite decizia de încetare a 

administrării sau concesiunii cu efect de la data rămánerii  

definitive si irevocabile a hotărárii. 

 

  

113 Art.23 Autoritatea competentă retrage licenţa cánd titularul 
acesteia, în pofida sancţiunilor contravenţionale si/sau a 
notificării ce i s-a făcut, nici după după 30 zile de la primirea 
acesteia: 

 

  

114  a) nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate cu 

privire la termenul de începere a activităţilor miniere; 
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115  b) continuă sistarea lucrărilor pe o perioadă 

mai mare de 30 zile, fără acordul Autorităţii competente; 

 

  

116  c) utilizează metode si tehnologii de 

exploatare, altele decát cele prevăzute în planul de dezvoltare; 

 

  

117  d) execută activităţi miniere fără autorizaţie; 

 

  

118 Art.24 Autoritatea competentă suspendă sau retrage 

concesiunea sau administrarea titularului de licenţă cánd 

constată că: 

 

  

119  a) nu respectă hotărárea unei instanţe 

judecătoreşti sau arbitrale cu privire la activiţile miniere; 

 

  

120  b) este supus procedurii de lichidare 

judiciară prin insolvabilitate; 

 
 

  

121  c) furnizează, cu bună ştiinţă, Autorităţii 

competente, date si informaţii false cu privire la activităţile 

sale miniere sau încalcă clauzele de confidenţialitate prevăzute 

în licenţă; 

 
 

  

122  d) periclitează evident prin modul de 

executare a activităţilor miniere posibilitatea exploatări 

viitoare a zăcămántului, încalcă normele privind protecţia si 
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exploatarea raţională a zăcămintelor sau normele privind 

protecţia mediului si cele de protecţia muncii; 

 
123  e) nu achită în termenele stabilite prin 

licenţă taxele, redevenţele si impozitele datorate statului. 

 

  

124 Art.25 alin.1  
 
 
 
 
 

 

(1) Retragerea concesiunii sau administrării 

pentru oricare din motivele prevăzute la art.23 si art.24 

produce efect asupra titularului licenţei după împlinirea a 30 

de zile de la data notificării făcută de către Autoritatea 

competentă. 

 
 

  

125 alin.2 
 

(2) Înlăuntrul termenului stabilit la alin.(1), titularul 
licenţei poate cere instanţei judecătoreşti sau arbitrajului, după 
caz, anularea măsurii de retragere a concesiunii sau 
administrării. 

 
 
 

  

126 alin.3 3) La cererea titularului licenţei si cu audierea Autorităţii 
competente, ins-tanţa poate dispune suspendarea mă-surii 
revocării pánă la rămánerea defi-nitivă a hotărárii 
judecătoreşti. 

 

  

127 Art.26 alin.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) In cazul în care survine un eveniment 

dintre cele prevăzute la art.21 alin.(1) lit.d), titularul licenţei 

notifică Autorităţii competente situaţia, în termen de 15 zile de 

la producerea evenimentului, cu prezentarea documentelor 

certificánd forţa majoră, eliberate de instituţia legal abilitată în 

acest scop. Incetarea concesiunii sau administrării produce 

efect după 30 zile de la data notificării cauzei de forţă majoră. 

 

  

128 alin.2  (2) Dacă în limita termenului de 30 zile prevăzut la   
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 alin.(1) Autoritatea competentă notifică titularului licenţei 

refuzul său de a accepta eveminentul invocat de titular ca fiind 
o cauză de forţă majoră, provocánd imposibilitatea definitivă a 
iniţierii sau continuării executării activităţilor miniere, 
neimputabilă acestuia, titularul licenţei poate cere instanţei 
judecătoreşti sau arbitrajului, după caz, pronunţarea anulării 
unilaterale a licenţei pentru caz de forţă majoră, fără obligarea 
la plata de daune interese. 

 

129 alin.3 (3) In caz de pronunţare a anulării licenţei, 

după rămánerea definitivă a hotărárii judecătoreşti sau 

arbitrale, Autoritatea competentă va emite decizia de încetare 

a concesiunii sau adminis-trării, cu efect la data prevăzută la 

alin.(1). 

 

  

130 Art.27 alin.1  
 
 
 
 
 

 

(1) Decizia de încetare a concesiunii sau 

administrării se publică în Monitorul Oficial al Romániei, 

Partea a IV-a, cu menţiunea datei la care produce efect si se 

înscrie în Cartea minieră de către Autoritatea competentă. 

 

  

131 alin.2 (2) La încetarea concesiunii sau administrării pentru 
oricare din clauzele prevăzute la art.21, exploatarea cu toate 
dependinţele si anexele tehnologice trece în proprietatea 
Statului fără nici o indemnizaţie si liberă de orice drepturi sau 
sarcini, indiferent de natura acestora. 

 

   

132 alin.3  (3) Concesionarii sau administratorii răspund material si 
financiar pánă la refacerea întregului ambient afectat de 
activităţile miniere, în conformitate cu planul de reface a 
mediului aprobat de Autoritatea competentă. 

 
 
 

  

133 alin.4  4) In termen de 3 luni de la încetarea 

concesiunii sau administrării, Autoritatea competentă va 

stabili măsurile ce urmează a fi luate cu privire la perimetrul 

Deputat C. Avramescu 
4) In termen de 3 luni de la încetarea concesiunii sau 

administrării, Autoritatea competentă va stabili măsurile ce 
urmează a fi luate cu privire la perimetrul minier si la dotările 

Contravine art. 27 alin.2 
din lege. 
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stabili măsurile ce urmează a fi luate cu privire la perimetrul 

minier si la dotările aferente acestuia, cu consultarea 

ministerului de resort. 

 

rămase după dezafectarea lor de către concesionar sau 
administrator. 

 

134 alin.5 (5) Titularul licenţei rămáne ţinut, potrivit regulilor 
răspunderii civile extracontractuale, la repararea prejudiciilor 
cauzate terţilor din culpa sa prin activităţile miniere efectuate 
pánă la data expirării sau renunţării, chiar dacă asemenea 
prejudicii sunt constatate după încetarea concesiunii sau 
administrării. 

  

135 CAPITOLUL III 
 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE TITULARULUI 
 

  

136 Art.28 Titularul licenţei are următoarele drepturi: 

 

  

137  a) de acces, în condiţiile legii, la terenurile 

sau suprafeţele necesare desfăşurării activităţilor miniere în 

limitele perimetrului prevăzut în licenţă; 

 

  

138  b) să execute, în limitele perimetrului 

acordat, toate activităţile miniere prevăzute în licenţă; 

 

  

139  c) să dispună asupra cantităţilor de produse 

miniere realizate; 

 

 

  

140  d) să folosească, în condiţiile legii, surse de 

apă de suprafaţă sau subterane necesare desfăşurării 

activităţilor miniere; 

 

  

141  e) să se asocieze, cu alte persoane juridice, în vederea 
executării activităţilor miniere prevăzute în licenţă, cu 

acordul Autorităţii comepetente, care nu va refuza 
nemotivat asocierea. 
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  Companiile naţionale care valorifică resurse 

minerale prin licenţă, vor obţine acordul Autorităţii 

competente si aprobarea ministerului de resort, pentru a se 

asocia cu alte persoane juridice; 

 

Deputat C. Avramescu 

Eliminare 

Contravine preve-derilor 
O.G. nr.30/ 1997. 

142  f) să obţină de la Autoritatea competentă, în 

condiţiile legii, datele si informaţiile necesare desfăşurării 

activităţilor sale miniere, să deţină si să utilizeze aceste date si 

informaţii, precum si cele obţinute din activităţile proprii, pe 

durata valabilităţii licenţei; 

 

  

  Literă nouă R.A.H. Petroşani 
“să ceară daune de la Autoritatea competentă în cazul în 

care nu se confirmă în exploatare datele si informatiile furnizate 
referitoare la cantitatea si calitatea rezervelor:” 

 

Evaluarea rezer-velor 
supuse exploa-tării aparţine 
agenţi-lor economici care au 
obţinut licenţa. 

143  g) să întrerupă activitatea pe o perioadă ce 

depăşeşte 30 zile, dacă face dovada în faţa Autorităţii 

competente că îmbunătăţeşte planul de dezvoltare prin 

introducerea de tehnologii si echipamente superioare celor 

aprobate anterior si obţine acordul acesteia; 

 

  

144  h) să construiască drumuri, poduri, căi 

ferate, reţele electrice, precum si alte utilităţi de infrastructură 

necesare activităţilor miniere, în condiţiile legii. 

 

  

145 Art.29 alin.1  
 

(1) Titularul licenţei are următoarele 

obligatii: 
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  a) să respecte normele, regulamentele si instrucţiunile 

emise în aplicarea prezentei legi si prevederile licenţei; 
 

R.A.H. Petroşani 
a) să respecte normele, regulamentele si instrucţiunile 

emise în aplicarea prezentei legi si prevederile licenţei, inclusiv 
normele specifice de protecţia muncii; 

 

Precizarea este inutilă. 

146  b) să elaboreze, pe baza licenţei, înaintea începerii si pe 
parcursul activităţilor miniere, documentaţii tehnice si 
economice pentru realizarea acestora, documentaţii pentru 
protecţia mediului si să le supună avizării Autorităţii 
competente, conform art.8, art.9 si art.10.  
 

  

  In cazul companiilor naţionale miniere este necesar 
avizul prealabil al ministerului de resort; 

 

Deputat C. Avramescu 
Eliminare 

Contravine preve-derilor 
O.G.nr. 30/ 1997. 

147  c) să obţină, să întomească, să ţină la zi si să transmită 
Autorităţii competente la termenele fixate, datele, informaţiile 
si documentele prevăzute, referitoare la activităţile miniere 
executate si rezultatele obţinute. In cazul minereurilor 
radioactive aceste date se vor transmite si autorităţii 
competente în domeniu, conform prevederilor legale. 
 

  

148  d) să păstreze confidenţialitatea asupra 

datelor si informaţiilor obţinute de la Autoritatea competentă 

si ministerul de resort, precum si din activitatea proprie si să 

nu le difuzeze fără acordul acestora; 

 

  

149  e) să recupereze si să protejeze concreşterile naturale 
de minerale cu valoare estetică si ştiinţifică, denumite flori 

de mină , întálnite în lucrările miniere executate si să 
informeze Autoritatea competentă; 

  

150  f) să utilizeze, cu prioritate, în executarea 
activităţilor miniere, forţa de muncă autohtonă cu 

calificare corespunzătoare, precum si echipamente si 
materiale performante si competitive produse în Románia. 
 

Deputat C. Avramescu 
Eliminare 
 
 
 
 
R.A.M.R. Bucureşti 
f) să utilizeze, cu prioritate, în executarea activităţilor 
miniere, forţa de muncă autohtonă cu calificare 

corespunzătoare, precum si echipamente si materiale 

Eliminarea nu 

se justifică. 

 
 
 
 
Precizarea este inutilă. 
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produse în Románia,dacă sunt performante si competitive 

pe plan mondial. 
 

151  g) pentru producţia de resurse minerale obtinută, să 
acorde statului román dreptul de achiziţionare, la preţuri 

internaţionale si în termeni comerciali; 
 
 
 

  

152  h) în termen de 60 de zile de la încetarea 
administrării sau concesionării, prin oricare din modurile 

prevăzute la art.21 să procedeze la predarea către 
Autoritatea competentă a peri-metrului acordat, în 

condiţiile prevăzute de art.27 alin.(5); 
 

  

153  i) să îndeplinească, în termenele stabilite, măsurile 
dispuse în scris de către Autoritatea competentă, în exercitatea 
atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii; 

  

154  j) să asigure reconstrucţia ecologică a perimetrelor 
afectate de activitătile miniere executate, conform legii; 

  

155  k) să efectueze la zi măsurătorile topografice 
necesare si să completeze planurile de situaţie a tuturor 
lucrărilor executate pe parcursul derulării activităţilor 
miniere în conformitate cu reglementările elaborate de 

Autoritatea competentă; 
 

  

156  l) să nu depoziteze în lucrările executate substanţe 
toxice,radioactive sau orice alte substanţe poluante, decát 

cu respectarea prevederilor legale; 
 

  

157  m) să obţină avizul autorităţilor portuare si al 
Ministerului Transporturilor pentru efectuarea 

activităţilor miniere în zona căilor navigabile interioare; 
 
 
 

  

158 Paragraful 1 n) să organizeze pe lángă intrările în mină prin care 
se face accesul personalului, servicii medicale de prim 
ajutor dotate cu personal, aparatură, instrumentar de 
specialitate si materiale, conform normelor emise de 

Ministerul Sănătăţii. 
 

R.A.M.R. Bucureşti 
n) să organizeze pe lángă intrările în subteran prin 

care se face accesul personalului, servicii medicale de prim 
ajutor dotate cu personal, aparatură, instrumentar de 
specialitate si materiale, conform normelor emise de 

Ministerul Sănătăţii. 

Precizare inutilă. 
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R.A.C. Ploieşti 
n) să organizeze pe lángă intrările în mină servicii 

medicale de prim ajutor dotate cu personal, aparatură, 
instrumentar de specialitate si materiale, conform normelor 

emise de Ministerul Sănătăţii. 

 
 
 
Formularea nu modifică 

textul iniţia-torului 

159 Paragraful 2 In subteran, la rampele active ale puţurilor sau 
intersectiilor principale, se organizează puncte de prim 

ajutor, dotate cu materiale de primă necesitate si 
instrucţiuni de utilizare, conform reglementării specifice în 

domeniu. 
 

  

  Literă nouă Deputat Matei L. Ion 
“o) să transmită Institutului Geologic al Romániei, după o 

perioadă de 1 an de la executarea lucrărilor de prospecţiune, 
datele geologice si geofizice ce constituie informaţii utilizabile 
la elaborarea hărţilor geologice si geofizice naţionale. 

 

Reglementarea face 
obiectul normelor de aplicare a 
legii. 

160 alin.2 (2) In cazul în care titularul licenţei este o companie 
naţională minieră, aceasta are si următoarele obligaţii faţă 

de ministerul de resort: 
 
 

Deputat C. Avramescu 
Eliminare 

Contravine O.G. 
nr.30/1997. 

161  a) să fundamenteze si să transmită anual, la 
termenele stabilite, volumele de finanţare necesare 

realizării lucrărilor prevăzute în licenţă; 
 

  

162  b) să transmită informaţiile solicitate 

referitoare la producţia si investiţiile realizate, precum si 

modul de utilizare a fondurilor acordate de la bugetul de stat; 

 

  

163  c) să îndeplinească în termenele stabilite, măsurile 
dispuse în scris, potrivit legii; 

 

  

164  d) să transmită Autorităţii competente, datele si 
documentele prevăzute la lit.a), lit.b) si lit.c) de mai sus, 

apro-bate de către ministerul de resort, pentru a fi 
înregistrate în Cartea minieră si Cadastrul minier 

 

  

165 CAPITOLUL IV 
 

TAXE, TARIFE 
SI REDEVENTE MINIERE 
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166 Art.30 alin.1  
 
 
 
 

 

(1) Titularii licenţelor sunt supuşi la plata către bugetul de 
stat a unei taxe pentru activitatea de prospecţiune, explorare si 
exploatare a resurselor minerale, precum si a unei redevenţe 
miniere. 

 
 

  

167 alin.2 (2) Taxa anuală pentru activitatea de prospectiune se 
stabileşte la 5.000 lei/km2. 

 

Deputat Ioan Bivolaru 
(2) Taxele anuale pentru activitatea de prospectiune, 

explorare si exploatare se stabilesc prin Hotăráre de Guvern. 
 

Prevederile textu-lui 
admis dau legii aplicabilitate de 
la da-ta intrării în vigoare. 

168 alin.3  (3) Taxa anuală pentru activitatea de explorare se 
stabileşte la 20.000 lei/km2. Aceasta se dublează după primii 
doi ani si devine de 5 ori mai mare după 4 ani. 

Deputat Ioan Bivolaru 
Eliminat. 

Idem ca la poz. 167. 

169 alin.4 (4) Taxa anuală pentru activitatea de exploatare se 
stabileşte la 5.000.000 lei/km2. 

 

Deputat Ioan Bivolaru 
Eliminat. 

Idem ca la poz. 167. 

170 alin.5 (5) Taxele de la alin.(2), (3) si (4) sunt aplicabile la 
intrarea în vigoare a pre-zentei legi; la propunerea Autorităţii 
competente acestea vor fi actualizate prin hotăráre a 
Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei. 

  

171 Art.31 alin.1  
 
 

 

(1) Redevenţa minieră cuvenită statului se stabileşte la 2% 
din valoarea producţiei miniere realizată anual. 

R.A.C. ploieşti 
(1) Redevenţa minieră cuvenită statului se stabileşte pánă la 

2% din valoarea producţiei miniere realizată anual. 
 

Redevenţa nu este 
negociabilă conform legislaţiei 
antebelice. 

172 alin.2 (2) Redevenţa minieră este datorată din ziua începerii 
realizării producţiei si este plătibilă în bani cu scadenţă pánă la 
20 a primei luni a trimestrului următor. 

 

  

173 Art.32 Titularii de licenţe au obligaţia de a transmite Autorităţii 
competente datele si informaţiile privind valoarea producţiei 
realizate, în vederea calculării redevenţei cuvenite conform 
legii. 

  

174 Art.33 alin.1  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(1) Verificarea exactităţii datelor si informaţiilor pe baza 

cărora se calculează taxa pe activitatea de exploatare a 
resurselor minerale si redevenţa minieră se face de către 
Autoritatea competentă, precum si de către organele 
administraţiei publice cu atribuţii în domeniul controlului 
financiar. 
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175 alin.2 (2) Pentru neplata în termen a taxei pe activitatea de 

exploatare a resurselor minerale se percep majorări de 
întárziere conform legii fiscale, iar pentru neplata la termen a 
redevenţei miniere vor fi stipulate în licenţa daune-interese, 
moratorii si compensatorii. 

 

  

176 Art.34 alin.1  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1) Pentru actele eliberare în exerci-tarea atribuţiile sale – 
avize, permise de prospecţiune, explorare si de exploatare, 
documente de înregistrare a rezervelor, autorizaţii si altele 
decát datele de explorare si a Cărţii miniere – Autoritatea 
competentă percepe tarife stabilite cu avizul Oficiului 
concurenţei. 
 

  

177 alin.2 (2) Veniturile realizate conform alin.(1) de către 
Autoritatea competentă vor putea fi utilizate pentru alcatuirea 
pachetelor de date si lansarea apelurilor publice de oferte, 
organizarea acestora, dotări si elaborarea de studii. Veniturile 
rămase neutilizate la sfárşitul anului bugetar se preiau ca 
venituri în anul următor la dispoziţia Autorităţii competente. 

 

Deputat Ioan Bivolaru 
(2) Veniturile realizate conform alin.(1) de către Autoritatea 

competentă vor putea fi utilizate pentru alcatuirea pachetelor de 
date si lansarea apelurilor publice de oferte, organizarea 
acestora, dotări si elaborarea de studii. Veniturile rămase 
neutilizate la sfárşitul anului bugetar se varsă la Buget. 

 

Este defavorabilă 
Autorităţii competen-te privind 
îndeplinirea atribuţiilor. 

178 Art.35 Plata taxelor, tarifelor si redevenţelor prevăzute în 
prezenta lege nu scuteşte pe titularul licenţei de obligaţiile 
fiscale legale, în măsura în care acestea îi sunt aplicabile, 
ţinánd seama si de prevederile art.11 alin.(2). 

 
 

  

179 Art.36 alin.1  
 

 

(1) Titularii licenţelor beneficiază de următoarele facilităţi 
fiscale: 
 

Deputat C. Avramescu 
Eliminare  

Prevedere oportu-nă 
stimulării investiţ-iilor private. 

 
  a) plata impozitului pe profit la nivelul cotelor de impozit 

prevăzut de legea în vigoare la data încheierii licenţei, cu 
reducerea acestuia, conform prevederilor unei legi mai 
avantajoase; 

 

Deputat C. Avramescu 
Eliminare  

Idem 

180  b) scutirea de taxe vamale a importurilor efectuate de către 
titulari sau de către subcontractanţii acestora, de bunuri 
necesare pentru executarea activităţilor miniere; 

 

Deputat C. Avramescu 
Eliminare  

Idem 

181  c) scutirea de taxe vamale a importului de bunuri de uz Deputat C. Avramescu Idem 
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gospodăresc si personal necesare personalului străin al 
titularului de licenţă, al companiilor afiliate si al 
subcontractanţilor straini ai acestora; bunurile care sunt scutite 
de taxe vamale de import se nominalizează în anexe la licenţă. 

Eliminare  

182 alin.2 (2) Titularii licenţelor, persoane juridice străine, mai 
beneficiază de falicitătile prevăzute la legile privind 
investiţiile straine. 

 

  

183 alin.3 (3) Facilităţile care se acordă titularilor de licenţe potrivit 
prezentei legi, rămán nemodificate pe întreaga durată a 
licenţei. 

 

  

184 CAPITOLUL V INCHIDEREA MINELOR 
 

  

185 Art.37 alin.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activitatea minieră de exploatare a unui zăcămánt 
încetează cánd: 

a) rezervele exploatabile de resurse minerale s-au 
epuizat; 

b) continuarea exploatării a devenit imposibilă 
datorită unor cauze naturale: inundaţiilor, surpărilor, 
alunecărilor de teren sau provocate – focuri endogene, 

explozii de gaze -, ale căror efecte nu pot fi înlăturate prin 
intervenţii tehnice, în condiţii economice; 

c) exploatarea a devenit nerentabilă economic. 
 

  

186 alin.2  (2) Cánd una din cauzele enumerate la alin.(1) lit.a), b) 
sau c) este constatată legal de către ministerul de resort, se 
supune Autorităţii competente pentru avizarea încetării 
exploatării. 

 

Deputat C. Avramescu 
Eliminare 
 
R.A.C. Ploieşti 
(2) Cánd una din cauzele enumerate la alin.(1) lit.a), b) sau 

c) este constatată legal de către ministerul de resort, se supune 
Autorităţii competente pentru aprobarea încetării exploatării. 

 

Contravine O.G. 
nr.30/1997. 

 
Idem 

187 alin.3 (3) Autoritatea competentă avizează închiderea definititvă 
sau temporară a activităţii de exploatare, pe baza planului 
tehnologic de închidere. Pentru perimetrele concesionate 
companiilor naţionale miniere si societăţilor comerciale, 
închiderea va fi avizată si de către ministerul de resort. 

Deputat C. Avramescu  
Autoritatea competentă avizează închiderea definititvă sau 

temporară a activităţii de exploatare, pe baza planului 
tehnologic de închidere. 

 

Contravine O.G. 
nr.30/1997. 
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 R.A.C. Ploieşti 

(3) Autoritatea competentă aprobă închiderea definititvă sau 
temporară a activităţii de exploatare, pe baza planului 
tehnologic de închidere. Pentru perimetrele concesionate 
companiilor naţionale miniere si societăţilor comerciale, 
închiderea va fi avizată si de către ministerul de resort. 

 

 
Idem ca la poz. 187. 

188 Art.38 alin.1  (1) Iniţiativa de închidere a unei mine sau cariere aparţine 
titularului licenţei de exploatare, care va prezenta Autorităţii 
competente cererea de închidere însoţită de planul tehnologic 
de încetare a activităţii, cuprinzánd: 
 
 

  

189  a) motivaţia închiderii, bazată pe o documentaţie 
tehnico-economică accepta-tă de către Autoritatea 

competentă; 
 

  

190  b) programul tehnic de dezafectare sau 

conservare a exploatării; în cazul companiilor naţionale 

miniere si societăţilor comerciale programul va fi avizat si de 

către ministerul de resort; 

 

  

191  c) programul de protecţia socială a 

personalului, prin redistribuire si/sau reconversie profesională, 

despăgubiri financiare si/sau măsuri de dezvoltare regională 

cu crearea de noi locuri de muncă; 

 

Deputat Matei L. Ion 
c) programul de protecţia socială a personalului, prin 

despăgubiri financiare; 
 
 

Textul iniţiatoru-lui este 
mai complet. 

192  d) programul de refacere a mediului si/sau 

de prevenire a deteriorării acestuia, urmare a încetării 

activităţii; 
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  Literă nouă R.A.H. Petroşani 

“program de blocare a accesului în lucrările miniere 
abandonate;” 

 

Se regăseşte în planul de 
încetare a activităţii. 

193  e) procedura de eliberare a terenului. 

 

Deputat Ioan Bivolaru 

e) procedura de eliberare sau refacere a 

terenului, după caz. 

 

Precizarea este 
reglementată corect la lit. d) 
acelaşi articol. 

194 alin.2 (2) Activitatea minieră încetează după 

analiza si acceptarea de către Autoritatea competentă si 

ministerul de resort a planului tehnologic de închidere si 

punerea lui în plicare. Decizia de închidere a minei va fi 

aprobată de către Guvern. 

R.A.C. Ploieşti 
(2) Activitatea minieră încetează după aprobarea 

documentaţiilor de închidere de către Autoritatea competentă. 

Contravine O.G. 
nr.30/1997si O.G. nr.51/1997. 

195 alin.3 (3) Perimetrele miniere cu activitate de 

exploatare temporar închisă pot fi date în concesiune altui 

titular după încetarea activităţii. Autoritatea competentă poate 

organiza concurs public de ofertă pe baza documentaţiei 

tehnico-economice. 

 

R.A.C. Ploieşti 
(3) Perimetrele miniere cu activitate de 

exploatare temporar închisă pot fi date în concesiune altui titular 

cu acceptul titularului licenţei sau la solicitarea acestuia, după 

încetarea activităţii. Autoritatea competentă poate organiza 

concurs public de ofertă pe baza documentaţiei tehnico-

economice. 

 

Idem ca la poz. 194. 

196 Art.39 
alin.1  

 
 
 
 
 

 

(1) Urmărirea responsabilităţilor rezultate 

din planul tehnologic de închidere a minei sau carierei 

aparţine Autorităţii competente; pentru titularii de licenţă - 

companie naţională si societatea comercială – această urmărire 

se va face împreună cu ministerul de resort. 

 

Deputat C. Avramescu  
(1) Urmărirea responsabilităţilor rezultate din planul 

tehnologic de închidere a minei sau carierei aparţine Autorităţii 
competente. 

Contravine O.G. 
nr.30/1997. 
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197 alin.2 (2) In timpul implementării planului tehnologic de 

închidere a minei sau carierei, titularul trebuie să 
îndeplinească condiţiile impuse de către autorităţile legale care 
au acordat avize. 
 

  

198 CAPITOLUL VI AUTORITATEA COMPETENTA 
 

  

199 Art.40 alin.1  (1) Autoritatea competentă, abilitată  pentru 

aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, este Agenţia Naţională 

pentru Resurse Minerale, organizată în subordinea 

Guvernului, cu următoarele atribuţii: 

 

  

200  a) gestionează resursele minerale, proprietate publică 
a statului, incluzánd acordarea si emiterea licenţelor si 

permiselor prevăzute de această lege; 
 

  

201  b) stabileste clauzele si condiţiile permiselor si 
licenţelor si reglementează derularea activităţilor miniere, 
prin norme, regulamente si instrucţiuni tehnice emise în 

aplicarea legii; 
 

  

202  c) primeşte, verifică si înregistrează informatiile 
privind rezervele de resurse minerale si organizează 
fondul de date geologice si de exploatare, stocarea, 

sistematizarea si valorificarea acestuia; constituie fondul 
naţional de resurse minerale; datele oficiale cu privire la 
rezervele de resurse minerale sánt cele înscrise în fondul 

naţional; 
 

  

203  d) stabileşte cu avizul Oficiului concurenţei 

tarifele prevăzute la art.34 alin.(1), în condiţiile legii; 

 

  

204  e) urmăreşte si verifică producţia de resurse 

minerale, pentru calcularea redevenţelor; 
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205  f) urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite 

pentru protecţia suprafeţei si a subsolului, în cursul si după 

terminarea activităţilor miniere, în conformitate cu prevederile 

legale; 

 

  

206  g) controlează respectarea de către titular a prevederilor 
din licenţă, precim si a celor din normele, regulamentele si 
instrucţiunilor din domeniu si dispune măsuri pentru 
impunerea acestora; 
 

  

207  h) avizează documentaţiile privind executarea 
lucrărilor geologice sau de exploatare, preum si 

documentaţiile de închidere a lucrărilor miniere, numai cu 
prevederea simultană a măsurilor de protecţia mediului si 

de reconstrucţie ecologică, aprobate conform legii; 
 

R.A.C. Ploieşti 
h) aprobă documentaţiile privind executarea lucrărilor 

geologice sau de exploatare, preum si documentaţiile de 
închidere a lucrărilor miniere, numai cu prevederea 

simultană a măsurilor de protecţia mediului si de 
reconstrucţie ecologică, aprobate conform legii; 

 

Prin lege, aproba-rea se 
acordă de Guvern. 

  Literă nouă Deputat C. Avramescu  
“avizează documentaţiile cu calculul rezervelor de resurse 

minerale propuse pentru înregistrare;" 
 

Se regăseşte la art.40 (1) 
lit. c). 

208  i) instituie perimetre de protecţie hidrogeologică 
pentru zăcămintele de ape subterane, minerale si 

termominerale, nămoluri si turbe terapeutice si avizează 
instituirea perimetrelor de protecţie sanitară; 

 

  

209  j) ordonă sistarea lucrărilor de explorare sau de 
exploatare executatea în afara perimetrului instituit, a 
celor fără documentaţii tehnice aprobate, precum si a 
celor care, prin modul de desfăşurare pot conduce la 

exploatarea neraţională ori la degradarea zăcămintelor, 
pánă la înlăturarea cauzelor care le-au produs; 

  

210  k) elaborează reglementările si instrucţiunile tehnice  
pentru aplicarea prezentei legi, cu asistenţa ministerelor 

interesate; 

  

211  l) elaborează si ţine Cartea minieră; actele 

juridice si documentele neînregistrate în Cartea minieră nu 

sunt opozabile terţilor; 

 

R.A.C. Ploieşti 
l)  ţine Cartea minieră; actele juridice si 

documentele neînregistrate în Cartea minieră nu sunt opozabile 

terţilor; 

Textul admis este mai 
complet. 
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212  m) constată si notifică nerespectarea prevederilor 
prezentei legi. 

 

  

  Literă nouă R.A.C. Ploieşti 
“aprobă documentaţiile cu calculul rezervelor de resurse 

minerale propuse pentru înregistrare, precum si închiderea 
definitivă sau temporară a activităţii de exploatare.” 

 
 
 

Se regăseşte la 

art. 40 (1) lit.c). 

213 alin.2 (2) Infiinţarea, organizarea si mandatul Agenţiei Nationale 
pentru Resurse Minerale se stabilesc prin hotăráre de Guvern. 

 

  

214 CAPITOLUL VII 
 

RESPONSABILITATILE MINISTERULUI DE RESORT 
 

  

215 Art.41 Ministerul de resort asigură desfăşurarea activităţilor 
miniere conform legii, astfel: 

 

  

216  a) elaborează strategii si politici în domeniul resurselor 
minerale, care se supun aprobării Guvernului, urmăreşte 

si particpă la realizarea acestora în conformitate cu 
competenţele proprii; 

 

  

217  b) evaluează si aprobă bugetul pentru realizarea 
producţiei de resurse minerlae la companiile naţionale 

miniere, conform art.29 alin.(2); 
 

Deputat C. Avramescu 
b) evaluează si aprobă bugetul pentru realizarea producţiei 

la regii autonome, companiile naţionale sau similare acestora; 

Contravine O.G. 
nr.30/1997. 

218  c) elaborează programe în aplicarea strategiilor si 
politicilor prevăzute la lit.a) si b) de mai sus, inclusiv 

programe de prospecţiune si explorare care se realizează 
cu fonduri alocate de la bugetul de stat; 

 

  

219  d) este ordonator principal de credite pentru alocaţiile 
bugetare pentru retehnologizare-dezvoltare, prospecţiune 

si explorare geologică, cercetare tehnologică, protecţia 
mediului, restructurare si alte activităţi în domeniul 

resurselor minerale; 

  

220  e) asigură întocmirea de studii pe baza cărora 
împreună cu Ministerul Finanţelor, selecţionează 

produsele miniere a caror exploatare se realizează cu 
fonduri de la bugetul de stat, fundamentează pretul 
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acestora, în condiţiile legii; 

 
221  f) avizează împreună cu Ministerul Muncii si Protecţiei 

Sociale, normative de protecţia muncii în minerit; 
 

  

222  g) elaborează împreună cu Ministerul Muncii si 
Protecţiei Sociale si organizaţiile patronale si de sindicat, 

programe de asistenţă medicală si asigurări la risc si 
accidente în vederea prevenirii riscurilor profesionale, a 
reabilitării si compensării celor care au suferit accidente 

de muncă si boli profesionale, în activitatea minieră; 
 

Consiliul Legislativ 
g) elaborează împreună cu Ministerul Muncii si 

Protecţiei Sociale si organizaţiile patronale si de sindicat, 
programe de asistenţă medicală si asigurări de riscuri si 
accidente în vederea prevenirii riscurilor profesionale, a 

reabilitării si compensării celor care au suferit accidente de 
muncă si boli profesionale, în activitatea minieră; 
 

Textul admis este 
corespunzător cerin-ţelor din 
lege. 

223  h) avizează, împreună cu Autoritatea compententă, 
documentaţiile cu calculul rezervelor de resurse minerale 

propuse pentru înregistrare, care se exploatează prin 
companiile naţionale miniere si societăţile comerciale, 

precum si închiderea definitivă sau temporară a activităţii 
de exploatare; 

 

Deputat C. Avramescu 
Eliminare 
 
R.A.C. Ploieşti 

h) avizează închiderea definitivă sau temporară a 
activităţii de exploatare; 

 

Contrvine O.G. 
nr.30/1997 si O.G. nr.51/1997. 

Textul admis este mai 
complet. 

224  i) fundamentează si elaborează politici naţionale în 
domeniul problemelor sociale din zonele cu activitate minieră, 
împreună cu Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale si 
organele administraţiei publice locale; 
 

  

225  j) elaborează proiecte de legi si proiecte de hotăráre a 
Guvernului pentru activităţile miniere. 

 

Deputat C. Avramescu 
Eliminare 

Nu se justifică. 

226 CAPITOLUL 
VIII 

 

SANCTIUNI 
 

  

227. Art.42 Nerespectarea de către titularii permiselor si licenţelor a 
obligaţiilor prevăzute în prezenta lege, constituie contravenţie 
dacă potrivit legii penale nu constituie infracţiuni si se 
sancţionează pecuniar după cum urmează: 
 

  

228  a) de la 10.000.000 la 20.000.000 lei pentru încălcarea 
obligaţiilor stabilite prin art.13 si prin art.29 alin.(1) lit.b) si I); 

  

229  b) de la 20.000.000 la 50.000.000 lei pentru săvárşirea 
faptelor prevăzute  la art.23 lit. a), b), c) si d), precum si 
pentru încălcarea obligatiilor stabilite la art.29 alin.(1) 

lit.a), e), f), k) si l); 

  



 82

0 1 2 3 4 
 

230  c) de la 50.000.000 la 100.000.000 lei pentru încălcarea 
obligaţiilor stabilite la art.4 (2) si art.29 (1) lit.d), g) si j); 

 

  

231 Art.43 alin.1    
 
 
 
 
 

 

(1) Săvárşirea pentru a două oară a vreuneia dintre 
contravenţiile sancţionate potrivit prevederilor art.42 si pentru 
care legea prevede retragerea administrării sau concesiunii, se 
sancţionează cu dublul amenzii maxime prevăzute la art.42. 
 

  

232 alin.2 (2) Incălcarea în continuare a dispoziţiilor pentru care sunt 
stabilite sancţiuni în art.42 atrage după sine aplicarea 
prevederilor art.40 alin.(1) lit.j). 
 

  

233 alin.3 (3) Contravenţiile prevăzute la art.42 le sunt aplicabile, în 
măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, dispoziţiile 
cuprinse în Legea nr.32/1968 privind stabilirea si sancţionarea 
contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare, cu 
excepţia art.25, 26 si 27. 
 

  

234 alin.4 (4) Amenzile prevăzute la art.42 si 43 alin.(1) sunt 
aplicabile la intrarea în vigoare a prezentei legi; valoarea 
amenzilor va fi actualizată periodic, conform procedurii 
specificată în art.30 alin.(5). 
 

  

235      Art.44 Amenzile se fac venit la bugetul de stat. 
 

  

236 Art.45 Constatarea nerespectării obligaţiilor si a săvárşirii 
contravenţiilor, precum si aplicarea amenzilor se fac prin 
proces verbal închesiat de către personalul împuternicit al 
Autorităţii competente, precum si de către instituţiile de stat 
cu atribuţii în domeniul controlului financiar. 

 

  

237 CAPITOLUL IX 
 

DISPOZITII TRANZITORII 
SI FINALE 

 

  

238 Art.46 alin.1  
 
 
 
 

(1) Instituţiile publice, companiile naţionale miniere si 
societăţile comerciale îşi vor continua activitatea numai la 
acele obiective unde, la data publicării prezentei legi, 
desfăşoară lucrări de explorare, dezvoltare sau exploatare. 
 

Consiliul Legislativ 
(1) Instituţiile publice, regiile autonome si societăţile 

comerciale care la data intrării în vigoare a prezentei legi 
realizează operaţiuni miniere îşi pot continua activitatea numai 
la acele obiective unde desfăşoară lucrări de explorare, 

Contravine O.G. nr. 
30/1997. 
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dezvoltare sau exploatare. 

 
239 alin.2 (2) In termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei 

legi, instituţiile publice, companiile naţionale miniere si 
societăţile comerciale care desfăşoară activităţi miniere, vor 
finaliza acţiunea de delimitare a perimetrelor de explorare, 
dezvoltare si exploatare pentru obiectivele stabilite la alin.(1) 
si vor solicita Autorităţii competente atribuirea lor în 
administrare sau concesiune, potrivit prezentei legi. 
 

Consiliul Legislativ 
(2) In termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei 

legi, instituţiile publice, regiile autonome si societăţile 
comerciale prevăzute la lain.1, vor finaliza acţiunea de 
delimitare a perimetrelor de explorare, dezvoltare si exploatare 
pentru obiectivele unde desfăşoară lucrări de explorare, 
dezvoltare sau exploatare minieră si vor solicita Autorităţii 
competente atribuirea lor în administrare sau concesiune, 
potrivit prezentei legi. 
 

Contravine O.G. nr. 
30/1997. 

241 
 

Art.47 Soluţionarea litigiilor în legătură cu interpretarea si 
executarea licenţelor este de competnetă instanţelor 
judecătoreşti din Románia, dacă părţile nu au convenit 
soluţionarea pe cale arbitrală, inclusiv a instanţelor 
internationale. 

 

  

242 Art.48 In termen de 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial 
al Romániei a prezentei legi, Autoritatea competentă va 
elabora normele, regulamentele si instrucţiunile de aplicare a 
acesteia, care vor fi supuse aprobării prin hotăráre de Guvern. 
 

  

243 Art.49 Ministerul de resort împreună cu Ministerul Muncii si 
Protecţiei Sociale, cu consultarea sindicatelor de ramură vor 
elabora în termen de 90 zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial al Romániei a prezentei legi. Statutul personalului din 
industria minieră, care se aprobă prin hotăráre de Guvern.  

 

  

244 Art.50 alin.1  
 

(1) Pentru intervenţia rapidă în cazurile de accidente si 
avarii, titularul organizează staţii de salvare minieră. 

  

245 alin.2 (2) Organizarea staţiilor de salvare minieră se face la mine 
si cariere sau în unităţi centrale pe bazine sau regiuni miniere. 
Decizia de organizare aparţine titularului, care este obligat să 
obţină, în prealabil, avizul Inspectoratului teritorial pentru 
protecţia muncii si al Agenţiei teritoriale de mediu. 

 

  

246 alin.3 (3) organizarea si funcţionarea staţiilor de salvare minieră 
se face conform legislaţiei románeşti privind protecţia 
mediului si a muncii. 

 

  

247 Art.51 alin.1  (1) In scopul prevenirii aceidentelor în activitatea minieră,   
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precum si pentru recuperarea forţei de muncă si/sau acordarea 
despăgubirilor si ajutoarelor în cazurile de deces, urmaşilor 
legali, se organizează, potrivit legii, asociaţii profesionale ca 
persoane juridice nonprofit. 
 

248 alin.2 (2) Asociaţiile prevăzute la alineatul precedent se 
organizează si funcţionază în conformitate cu statutul propriu. 
 

  

249 alin.3 (3) Contribuţiile titularilor de licenţă la fondurile de 
intervenţie ale asociaţiei vor fi stabilite prin statutul acestora, 
elaborat în condiţiile legii pentru constituirea organizatii non-
profit. 

 

  

250 Art.52 Pentru materiile prime radioactive, Comisia Naţională 
pentru Controlul Activităţilor Nuclare, aplică controlul de 
garanţii nucleare, informează Agenţia Naţională de Energie 
Atomică si aceasta raportează organismelor internaţionale de 
specialitate, conform acordurilor si convenţiilor la care 
Románia este parte. 
 

  

251 Art.53 Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea 
ei în Monitorul Oficial al Romániei, Partea I-a. 
 

  

252 Art.54 Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea 
minelor din anul 1937, promulgată prin Decretul Regal 
nr.1451/1937 si publicată în Monitorul Odifical al Romániei 
nr.69 din 24 martie 1937, precum si orice alte dispoziţii 
contrare. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE,                                                          SECRETAR, 
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