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CAMERA DEPUTATILOR 
Comisia pentru industrii 
             si servicii 

 
 

PROCES VERBAL 
30 iulie 1997 

 
 

Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi constată că există cvorum si cere să se reia dezbaterea de la 
art.4, la care s-a ajuns în ziua precedentă. 

Art.4.: 
- dl. secretar Istvan Antal propune să se adauge în text si “persoana fizică”; 
- dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi: “activităţile miniere pot fi desfăşurate si de persoane fizice 

în condiţiile art.18 si 19 din prezenta lege” – care devine alin.2; 
- alin.2 devine alin.3; 
- dl.dep. Drumen Constantin propune la alin.3 să se adauge după “activităţile” “cu excepţia 

celor menţionate la alin.2” – se acceptă;  
- dl.dep.Dumitru Popescu si dl.dep. Luca Stefănoiu susţin textul iniţial. 
Art.5: 
- alin.2 – se elimină “astfel de” după “efectuează” si se adaugă după “activităţi” “miniere”. 
Art.6: 
- alin.1 litera f) – dl.secretar Antal Istvan propune: se elimină din text “persoana juridică” si se 

înlocuieşte cu “titularul” – se acceptă; 
- alin.7 – se înlocuieşte alin.2 cu alin.1 litera d) si “sau” cu “si”; 
- alin.8 – dl.dep.Dumitru Popescu propune să se elimine “ori degradarea” si  se înlocuieşte cu 

“la terenurile”; 
- alin.1 litera d) - se înlocuieşte “caz” cu “cauză”.  
Art.7: 
- dl.secretar Antal Istvan propune adăugarea “persoanelor fizice si juridice románe si străine, 

asociaţiilor fără personalitate juridică ale acestora” si după “concesionează “ “pe termen limitat” – se 
menţionează la respinse; 

- d.dep. Drumen Constantin propune sa se adauge după “explorare” “dezvoltare” pentru a 
cuprinde toată sfera de lucrări – nu se acceptă si propune să se înlocuiască “lucrări exploatare” cu “activităţi 
miniere” – nu se acceptă. 

Art.8: 
- alin.2 – se înlocuieşte “dimensiunea” cu “mărimea”; 
- alin.5 – se înlocuieşte “va prezenta” cu “prezintă”. 
Art.9: 
- alin.1 – se adaugă după “selecţionate” “prin concurs de ofertă”; 
- alin.2 – se adaugă după “se acordă” “în condiţiile legii” si după “în termen de” se înlocuieşte 

restul frazei cu “180 de zile de la data anunţării concursului de ofertă”;  La amendamente respinse. 
Dl.secretar Antal Istvan va formula ulterior textul; 

- alin.4- se înlocuieşte “dimensiunea” cu “mărimea”; 
- alin.5 – se înlocuieşte “exploatare” cu “explorare”; 
- alin.7 -  se adaugă la sfárşit “în condiţiile prezentei legi”. 
Art.10: 
- alin.1 – se înlocuieşte “minier” cu “de exploatare”; 
- alin.3 – se adaugă după “acordă” “prin negociere”, după “exploatare” si se elimină 

“optimă”; 
- alin.3 litera d) – se adaugă “si raportului privind studiul de impact asupra mediului”. 
Art.11: 
- alin.1 – se înlocuieşte după “scrisă si” restul frazei cu “se aprobă de către Guvern”. 
Art.15: 
- se înlocuieşte “perimetru de explorare” cu “perimetru de exploatare” si “se” cu “Autoritatea 

competentă” în faţa “poate”. 
Art.18: 
- alin.1 – “Permisul … solicitant” devine alin.2 si se adaugă la sfárşit “persoane fizice sau 

juridice” si în loc de “utile de construcţii” “cu autorizaţie în consecinţă”. 
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Art.22: 
- alin.1 – se înlocuieşte “condiţiile” cu “următoarele condiţii”; 
- alin.4 – se înlocuieşte “după caz” cu “conform licenţei”; 
- alin.5 –se elimină “si” după “arbitrajul”. 
Art.23: 
- se reformulează astfel: “Autoritatea comeptentă retrage licenţatitularului atunci cánd în 

pofida sancţiunilor contravenţionale si/sau după 30 de zile de la notificare.” 
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