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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
         

 Bucureşti, 04.06.2009 
                                                      Nr.23/388/2007 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar (II) asupra proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2007 pentru 

modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi a Legii petrolului 

nr.238/2004, transmis cu adresa nr.P.L.x 853 din 10 decembrie 2007. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectului de lege face parte 

din categoria legilor organice. 

  În conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, 

Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 

      
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

Bucureşti, 04.06.2009 
                                                                                 Nr.23/388/2007 

 
 
 
 

RAPORT SUPLIMENTAR II 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2007  

pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi Legii petrolului nr.238/2004 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 
industrii şi servicii a fost sesizată, în procedură de urgenţă, spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi a 
Legii petrolului nr.238/2004, transmis cu adresa nr.P.L.x 853 din 10 decembrie 2007, înregistrat la comisie sub nr.23/388 din 
11 decembrie 2007. 
  Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 27 noiembrie 2007. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, cu avizul nr.31/1331 din 29 
ianuarie 2008. 
  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a avizat negativ proiectul de lege, cu avizul nr.21/346 
din 06 februarie 2008. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1294 din 27 septembrie 2007, a avizat favorabil proiectul de lege cu observaţii 
şi propuneri care au fost preluate de iniţiator. 
  Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Legii petrolului nr.238/2004, în scopul alinierii prevederilor legislaţiei româneşti cu legislaţia 
celorlalte state membre ale Uniunii Europene, în ceea ce priveşte valoarea taxelor şi a redevenţelor cuvenite statului pentru 
concesionarea de activităţi miniere şi a operaţiuni petroliere, ţinându-se seama de evoluţia ascendentă a preţurilor de 

 



 2

valorificare a produselor miniere, a ţiţeiului sau a gazelor naturale, precum şi a tarifelor de operare a sistemului naţional de 
transport al petrolului. 
  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţele din 20 şi 27 februarie, 5 
martie şi 9 aprilie 2008 şi au hotărât cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege. 
  În şedinţa din data 13 mai 2008, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisia 
sesizată în fond pentru o nouă examinare.Reexaminarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 10 
februarie 2009 şi membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, menţinerea raportului iniţial, respectiv respingerea 
proiectului de lege. 
  În şedinţa din 17 februarie 2009, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisia 
sesizată în fond pentru o nouă reexaminare. 
  Ulterior acestei date, la Comisia pentru industrii şi servicii au fost depuse amendamente şi observaţii, de către 
parlamentari, respectiv ANRM şi diverse organizaţii patronale, unele fiind preluate de către raportori sub formă de 
amendamente.  
  Guvernul, prin adresa nr.2216/DRP/10.04.2009, a comunicat punctul său de vedere asupra textului iniţial al 
Ordonanţei iar amendamentele respective se regăsesc în materialul înaintat membrilor comisiei sub formă de amendamente 
propuse de către deputaţi. 
  Amendamentele propuse vizează instituirea unui sistem unitar de stabilire a modalităţii de calcul a redevenţelor 
miniere pentru toţi titularii de activităţi miniere(licenţe de exploatare, permise de exploatare) precum şi revenirea la prevederi 
din Legea minelor şi Legea petrolului care au fost abrogate prin OUG nr.101/2007. 
  Reexaminarea a avut loc în şedinţele comisiei din perioada martie – mai 2009, iar în şedinţa din 19 mai membrii 
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi a 
Legii petrolului nr.238/2004 cu amendamente admise şi respinse prezentate în Anexă. 
  La lucrările comisiei au participat invitaţi din partea Ministerului Economiei: domnul Lucian Şova – secretar de 
stat, Ministerului Finanţelor Publice: doamna Graziela Iordache - secretar de stat şi Agenţiei Naţionale pentru Resurse 
Minerale: domnul Gelu Mărăcineanu – preşedinte. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 28 de deputaţi membri ai comisiei. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(3) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
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A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Textul OUG nr.101/2007 Textul adoptat de Senat Amendamente admise Motivaţia 

0 2 3 4 5 
1.  LEGE  

pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.101/2007 
pentru modificarea şi completarea 
Legii minelor nr.85/2003 şi a Legii 

petrolului nr.238/2004 
 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.101 din 4 
octombrie 2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii minelor nr.85/2003 
şi a Legii petrolului nr.238/2004, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.684 din 8 
octombrie 2007, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 

Articol I. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.101 din 4 
octombrie 2007 pentru modificarea 
şi completarea Legii minelor 
nr.85/2003 şi a Legii petrolului 
nr.238/2004, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.684 
din 8 octombrie 2007, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 
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0 2 3 4 5 
3. ORDONANŢA DE URGENŢĂ  

pentru modificarea şi completarea 
Legii minelor nr.85/2003 şi a Legii 

petrolului nr.238/2004 
 

 Nemodificat  

4. Art. I. – Legea minelor nr.85/2003, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.197 din 27 
martie 2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 
 

 Nemodificat  

5. 1. La articolul 3, punctul 31 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„31. redevenţă minieră - suma 
datorată bugetului de stat de către 
titular pentru 
concesionarea/administrarea 
activităţilor de exploatare a 
resurselor minerale, bunuri ale 
domeniului public al statului;” 
 

  
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. 2. La articolul 21, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„(2) Prevederile licenţelor în 
vigoare rămân nemodificate pe 
toată durata iniţială a acestora, cu 
excepţia cazurilor în care părţile 
convin modificarea/completarea 
acestora.” 
 

 1.La articolul I, punctul 2 se 
abrogă. 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
 

 
Prin aplicarea acestor 
prevederi se pot aplica noile 
taxe şi redevenţe miniere în 
mod unitar şi nediferenţiat, la 
toate licenţele de exploatare, 
indiferent de data la care 
acestea au fost încheiate. 
 
 

7. 3. La articolul 21, după alineatul 
(2) se introduc două nou alineate, 

1. La articolul I punctul 3, 
alineatul (3) al articolului 21 va 

 
2.La articolul I, punctul 3 se 
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0 2 3 4 5 
alineatele (3) şi (4), cu următorul 
cuprins: 
„(3) În cazul prelungirii duratei 
licenţei de concesiune/administrare 
sau transferul licenţei de concesiune, 
autoritatea competentă va negocia 
condiţiile concesiunii/administrării, 
conform prezentei legi, prin 
încheierea de acte adiţionale, 
semnate de aceasta şi titular. 
 
 
(4) Modificarea/completarea 
licenţelor în vigoare se realizează 
prin acte adiţionale semnate de 
autoritatea competentă şi titular.” 
 

avea următorul cuprins: 
 
„(3) În cazul prelungirii duratei 
licenţei de concesiune/administrare 
sau transferul licenţei de concesiune, 
Guvernul va renegocia condiţiile 
concesiunii/administrării, conform 
prezentei legi, prin încheierea de 
acte adiţionale, semnate de 
autoritatea competentă şi titular.” 
 

abrogă. 
 
 
 
Dep.Iulian Iancu-PSD+PC 
Dep.Aura Vasile- PSD+PC 
 

8. 4. La articolul 44, alineatele (2) – 
(4) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„(2) Taxa anuală pentru activitatea 
de prospecţiune se stabileşte la 250 
lei/km2.  
(3) Taxa anuală pentru activitatea de 
explorare se stabileşte la 1.000 
lei/km2 ; aceasta se dublează după 2 
ani şi devine de 5 ori mai mare după 
4 ani.  
 
(4) Taxa anuală pentru activitatea de 
exploatare se stabileşte la 25.000 
lei/km2.” 
 

2. La articolul I punctul 4, 
alineatele (2) – (4) ale articolului 
44 vor avea următorul cuprins: 
„(2) Taxa anuală pentru activitatea 
de prospecţiune se stabileşte la 5.000 
lei/km2.  
(3) Taxa anuală pentru activitatea de 
explorare se stabileşte la 10.000 
lei/km2 ; aceasta se dublează după 2 
ani şi devine de 5 ori mai mare după 
4 ani.  
 
(4) Taxa anuală pentru activitatea de 
exploatare se stabileşte la o valoare 
de la 50.000 lei/km2 până la 
100.000 lei/km2.” 
 

 
 
 
 (2) Se elimină 
 
 
(3) Se elimină 
 
 
 
 
 
(4) Se elimină 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 5. La articolul 45, alineatele (1) şi 
(2) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

3. La articolul I punctul 5, partea 
introductivă a alineatului (1) al 
articolului 45 va avea următorul 

3.La articolul I, punctul 5 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
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0 2 3 4 5 
 
„Art. 45. - (1) Redevenţa minieră 
cuvenită bugetului de stat se 
stabileşte, la încheierea licenţei ori la 
eliberarea permisului de exploatare, 
la o cotă procentuală din valoarea 
producţiei miniere, după cum 
urmează:  
 
a) 4% pentru cărbuni, minereuri 
feroase, neferoase, de aluminiu şi 
roci aluminifere, de metale nobile, 
radioactive, pământuri rare şi 
disperse, produse reziduale miniere, 
roci bituminoase, ape terapeutice, 
ape termominerale, ape geotermale 
şi gazele care le însoţesc, gaze 
necombustibile, nămoluri şi turbe 
terapeutice;  
 
 
 
 
 
 
 
b) 10% pentru substanţe 
nemetalifere;  
 
 
c) 10% pentru roci utile, cu excepţia 
rocilor ornamentale şi a pietrelor 
preţioase şi semipreţioase, la care 
cota este de 15%;  
 
d) 10% pentru săruri haloide.  
 

cuprins: 
„Art. 45. - (1) Redevenţa minieră 
cuvenită bugetului de stat se 
stabileşte la încheierea licenţei ori la 
eliberarea permisului de exploatare, 
precum şi în cazurile în care 
părţile convin 
modificarea/completarea licenţei 
la o cotă procentuală din valoarea 
producţiei miniere, după cum 
urmează:” 
 

5.La articolul 45,  alineatele (1) şi 
(2) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.45.(1)Redevenţa minieră 
cuvenită bugetului de stat se 
stabileşte, la încheierea licenţei ori la 
eliberarea permisului de exploatare, 
după cum urmează: 

 
 
a) o cotă procentuală de 4% din 
valoarea producţiei miniere 
pentru cărbuni, minereuri feroase, 
neferoase, de aluminiu şi roci 
aluminifere, de metale nobile, 
radioactive, pământuri rare şi 
disperse, pietre preţioase şi 
semipreţioase, produse reziduale 
miniere, roci bituminoase, ape 
minerale terapeutice, ape 
termominerale, ape geotermale şi 
gazele care le însoţesc, gaze 
necombustibile, nămoluri şi turbe 
terapeutice; 
 
b) echivalentul în lei a 0,70 euro, pe 
unitatea de producţie minieră, pentru 
substanţe nemetalifere; 
 
c) echivalentul în lei a 0,35 euro, pe 
unitatea de producţie minieră, pentru 
roci magmatice, roci metamorfice, 
calcare industriale şi de construcţii, 
dolomită, gresie, şi tufuri industriale;
d) echivalentul în lei a 0,40 euro, pe 
unitatea de producţie minieră, pentru 
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0 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Redevenţa minieră cuvenită 
bugetului de stat pentru ape minerale 
naturale se stabileşte la sursă, în 
echivalentul minim în lei a 4 
euro/1.000 litri, la cursul Băncii 
Naţionale a României de la data 
plăţii.” 
 

argile, marne, loess, nisip şi pietriş, 
nisip  şi roci caolinoase; 
e) echivalentul a 0,55 euro, pe 
unitatea de producţie minieră, pentru 
alabastru industrial, piatră ponce, 
sienite nefelinice, gips, cretă, nisip 
silicios, bentonită, nisip caolinos, 
ardezie şi diatomită; 
f) echivalentul a 2,0 euro, pe 
unitatea de producţie minieră, pentru 
bazalt ornamental, dacit ornamental, 
andezit ornamental, riolit 
ornamental, granit ornamental şi 
granodiorit ornamental; 
g) echivalentul a 2,50 euro, pe 
unitatea de producţie minieră, pentru 
alabastru ornamental, aragonit 
ornamental şi siliconite ornamentale; 
h) echivalentul a 3,0 euro, pe 
unitatea de producţie minieră, pentru 
marmură, calcar ornamental, gresie 
ornamentală, travertin şi  tufuri 
ornamentale; 
i) echivalentul în lei a 0,80 euro, pe 
unitatea de producţie minieră, pentru 
săruri haloide. 
 
(2) Redevenţa minieră cuvenită 
bugetului de stat pentru ape minerale 
naturale se stabileşte la sursă, în 
echivalentul în lei a 4 euro/1.000 
litri, la cursul Băncii Naţionale a 
României de la data plăţii.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.   4.La articolul I, după punctul 5 se  
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0 2 3 4 5 
introduce un punct nou, pct.51  cu 
următorul cuprins: 
51.După alin.(1) al art.45 se 
introduce un alineat nou, alin.(11) 
cu următorul cuprins: 
„(11)Redevenţele miniere prevăzute 
la alin.(1) se achită la cursul de 
schimb oficial lei/euro stabilit în 
prima zi lucrătoare a lunii octombrie 
din anul precedent, publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 
11. 6. La articolul 45, alineatul (3) se 

abrogă. 
 

 Nemodificat 
 

 

12. 7. La articolul 60, alineatele (1) şi 
(2) se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.La articolul I, punctul 7 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
7.La articolul 60, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins: 
„Art. 60. - (1) Prevederile licenţelor 
în vigoare rămân valabile, pe 
întreaga lor durată, în condiţiile în 
care au fost încheiate.” 
 

Dep.Iulian Iancu- PSD+PC 
 
 
 
 
 
 

 

13.   6.La articolul I, după punctul 7 se 
introduce un punct nou, punctul 8 
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0 2 3 4 5 
cu următorul cuprins: 
„8. Alineatul (2) al articolului 60 
se abrogă.” 
 
Dep.Iulian Iancu-PSD+PC 
Dep.Aura Vasile- PSD+PC 
 

14. Art. II. – Legea petrolului 
nr.238/2004, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.535 
din 15 iunie 2004, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

 Nemodificat  

15.  
 
1. La articolul 31, alineatul (2) se 
abrogă. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.La articolul II, punctul 1 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„1. Alineatul (2) al articolului 31 
va avea următorul cuprins: 
 
(2) Prevederile acordului petrolier 
rămân valabile pe toată durata 
acestuia, cu excepţia adoptării unor 
dispoziţii legale favorabile 
titularului acordului petrolier.”  
 
Dep.Iulian Iancu-PSD+PC 
 

 

16. 2. La articolul 31, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Modificarea/completarea 
acordurilor petroliere în vigoare se 
realizează prin acte adiţionale 
semnate de autoritatea competentă 
şi de titular.” 
 

4. La articolul II punctul 2, 
alineatul (3) al articolului 31 va 
avea următorul cuprins: 
„(3) Modificarea/completarea 
acordurilor petroliere în vigoare se 
realizează prin acte adiţionale 
semnate de Guvern şi de titular.” 
 

8. La articolul II punctul 2, 
alineatul (3) al articolului 31 va 
avea următorul cuprins: 
 
„(3) În situaţia în care, pe 
parcursul realizării operaţiunilor 
petroliere, apar situaţii care nu au 
putut fi prevăzute la încheierea 
acordului, cu excepţia 
prevederilor care au condus la 
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0 2 3 4 5 
câştigarea concursului public de 
ofertă, părţile, de comun acord, 
vor încheia acte adiţionale, care vor 
intra în vigoare la data aprobării 
lor de către Guvern.” 
 
Dep.Iulian Iancu-PSD+PC 
Dep.Aura Vasile- PSD+PC 
 

17.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ……….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. La articolul 49 alineatul (2), 
litera b) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

5. La articolul II, punctul 3 va 
avea următorul cuprins: 
„3. La articolul 49, literele a) şi b) 
ale alineatului (2) vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
„a) o cotă procentuală din valoarea 
producţiei brute extrase, pentru 
operaţiunile petroliere de exploatare 
a zăcămintelor petroliere, după cum 
urmează: 
- pentru ţiţei, o cotă procentuală 
de 10% din valoarea producţiei 
brute extrase; 
- pentru gaze naturale:  
    Redevenţa   Producţia brută gaze naturale 
                       106 m3 gaze naturale/trimestru 
3,5% pentru zăcăminte care            sub 10 
                  produc 
7,5% pentru zăcăminte care      între 10 şi50 
                  produc 
9% pentru zăcăminte care       între 50 şi100 
                  produc 
135% pentru zăcăminte care        peste 200 
                  produc 
 
 
 
 

5.Se elimină 
 
 
 
 
 
 
a)Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

0 2 3 4 5 
„b) o cotă de 10% din valoarea 
veniturilor brute realizate din 
operaţiuni petroliere de transport şi 
tranzit al petrolului prin sistemele 
naţionale de transport al petrolului, 
precum şi din operaţiunile petroliere 
efectuate prin terminalele petroliere 
aflate în proprietatea publică a 
statului.” 
 

b) o cotă de 5% din valoarea 
veniturilor brute realizate din 
operaţiuni petroliere de transport şi 
tranzit al petrolului prin sistemele 
naţionale de transport al petrolului, 
precum şi din operaţiunile petroliere 
efectuate prin terminalele petroliere 
aflate în proprietatea publică a 
statului.” 
 

b)Se elimină 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. 4. La articolul 49 alineatul (2), 
după litera b) se introduce o nouă 
literă, litera c), cu următorul 
cuprins: 
„c) o cotă de 3% din valoarea 
venitului brut realizat din operaţiuni 
de înmagazinare subterană a gazelor 
naturale.” 
 

6. La articolul II punctul 4, litera 
c) a alineatului (2) al articolului 49 
va avea următorul cuprins: 
„c) o cotă de 1% din valoarea 
venitului brut realizat din operaţiuni 
de înmagazinare subterană a gazelor 
naturale.” 
 

6.Se elimină 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

19. 5. La articolul 50, alineatele (1) şi 
(4) se abrogă. 
 

 Nemodificat  

20. 6. La articolul 61, alineatul (1) se 
abrogă. 
 

 9. La articolul II punctul 6 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„6. Alineatul (1) al articolului 61 
va avea următorul cuprins: 
 
Art. 61. – (1) Prevederile 
acordurilor petroliere aprobate de 
către Guvern rămân valabile, pe 
întreaga lor durată, în condiţiile în 
care au fost încheiate.” 
 

Dep. Iulian Iancu 
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21.  

 
 
                           --------- 

7. După articolul II se introduce 
un articol nou, art.II1, cu 
următorul cuprins: 
„Art. II1. – Art.15 din Legea 
nr.555/2004 privind unele măsuri 
pentru privatizarea Societăţii 
Naţionale a Petrolului „Petrom” – 
S.A. Bucureşti, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1148 din 6 decembrie 
2004, se abrogă.” 
 

7.Se elimină 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 

 

22. Art. III. – Activităţile de 
înmagazinare subterană a gazelor 
naturale se atribuie direct, printr-un 
acord petrolier, de către Agenţia 
Naţională pentru Resurse Minerale 
titularilor acordurilor petroliere care 
desfăşoară aceste activităţi la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 
 

 Art. III. Nemodificat  

23.  
Art. IV. – (1) Licenţele de 
concesiune/administrare şi 
acordurile petroliere încheiate şi 
neintrate în vigoare, precum şi 
licenţele de 
concesiune/administrare şi 
acordurile petroliere intrate în 
vigoare se renegociază în 
conformitate cu prevederile 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 
 
(2) Termenul de finalizare a 
renegocierii se stabileşte prin ordin 
al conducătorului autorităţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. La articolul IV, alineatul (2) va 
avea următorul cuprins: 
„(2) Termenul de finalizare a 
renegocierii se stabileşte prin ordin 
al conducătorului autorităţii 

10.Articolul IV se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.IV.- (1) Acordurile petroliere 
încheiate şi neintrate în vigoare, 
precum şi acordurile petroliere 
intrate în vigoare se modifică în 
conformitate cu prevederile 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 
 
 
 
 
(2) Termenul de finalizare a 
modificărilor se stabileşte prin ordin 
al conducătorului autorităţii 

Modificările şi completările aduse de 
prevederile O.U.G. 101/2007 sunt 
aplicabile pentru toate licenţele de 
concesiune / administrare şi 
acordurile petroliere 
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competente. 
 
(3) Licenţele de 
concesiune/administrare şi 
acordurile petroliere, astfel cum au 
fost renegociate, se 
modifică/completează prin 
încheierea de acte adiţionale între 
autoritatea competentă şi titular. 
 
(4) În vederea renegocierii, 
autoritatea competentă notifică 
titularul cu privire la data 
renegocierii şi 
modificările/completările 
corespunzătoare. 
 

competente, dar nu mai mult de 6 
luni de la intrarea în vigoare a 
legii de aprobare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă.” 
 

competente. 
 
(3) Acordurile petroliere se modifică 
prin încheierea de acte adiţionale 
între autoritatea competentă şi 
titular. 
 
 
 
 
(4) În vederea modificării, 
autoritatea competentă notifică 
titularul cu privire la data 
modificărilor şi completărilor 
corespunzătoare”.  
 
Dep.Iulian Iancu-PSD+PC 
Dep.Aura Vasile- PSD+PC 
 

24.   Art. II. -Taxele şi redevenţele 
instituite de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.101/2007 se aplică de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
legi tuturor permiselor, licenţelor şi 
acordurilor petroliere, după caz.  
 

Dep. Iulian Iancu-PSD+PC 

Articol care permite aplicarea noile 
redevenţe miniere în mod unitar şi 
nediferenţiat - conform O.U.G. 
101/2007, la toate licenţele de 
concesiune de exploatare, indiferent 
de data la care acestea au fost 
încheiate. 
 
 
 
 
 

25.   Art. III - (1)În termen de 90 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, titularii licenţelor şi 
autoritatea competentă încheie acte 
adiţionale de stabilire a redevenţelor 
astfel cum sunt reglementate prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2007. 
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(2) Actele adiţionale dispuse potrivit 
prevederilor alin. (1) fac parte 
integrantă din licenţă şi intră în 
vigoare, prin semnarea lor de către 
conducătorul autorităţii competente, 
conform prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.101/2007. 
 

Dep. Iulian Iancu 
 

 
 
 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Textul OUG nr.101/2007 
 

Textul adoptat de Senat Amendamente respinse Motivaţia 
susţinerii/respingerii 

Camera 
decizională 

0 1 2 3 4 5 
1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La  articolul I, înainte de pct.1, se 
introduce un punct nou cu 
următorul cuprins: 
„10 La articolul 3, după punctul 26 
se introduce un punct nou, pct. 261 
cu următorul cuprins: 
261. producători de apă minerală 
naturală îmbuteliată – investitorii din 
industria de prelucrare, îmbuteliere 
şi valorificare către populaţie a 
resursei de apă minerală naturală.” 

 
Dep.Diana Tuşa – PNL 
Dep.Cristian Burlacu - PNL 
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26.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La articolul 44, după alineatul (4) 
se introduce un alineat nou cu 
următorul cuprins: 
 
(5) Taxele anuale de prospecţiune, 
de explorare şi de exploatare vor fi 
plătite în conturile consiliilor locale 
pe a căror rază administrativ-
teritorială se desfăşoară activitatea 
respectivă. (sau 50% din taxele 
anuale). 
 
Dep.Istvan Antal - UDMR 

 
 
 
 
 
Solicitare expresă a tuturor 
consiliilor locale care au pe 
teritoriile lor administrative 
activităţi de minerit. 
 
 
 
 
 

 

27. 5. La articolul 45, alineatele (1) şi 
(2) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 45. -  ……………………. 
 
(2) Redevenţa minieră cuvenită 
bugetului de stat pentru ape minerale 
naturale se stabileşte la sursă, în 
echivalentul minim în lei a 4 
euro/1.000 litri, la cursul Băncii 
Naţionale a României de la data 
plăţii.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
(2) - Redevenţa minieră cuvenită 
bugetului de stat pentru ape minerale 
naturale la sursă, în echivalentul în 
lei a 4 Euro/1000 litri, la cursul BNR 
de la data plăţii, să fie plătită în 
contul de Trezorerie al Agenţiei 
Naţionale pentru Resurse Minerale 
de către producătorii de apă 
minerală naturală îmbuteliată. 
 
Dep.Diana Tuşa – PNL 
 
 
Art.45- (2) 1 euro/1000 l din 
valoarea redevenţei va fi plătită în 
contul consiliului local. 
În cazul în care deţinătorul licenţei 
este consiliul local sau o instituţie 
subordonată acestuia, redevenţa va fi 
de 2 euro/1000 l. 
 
Dep.Istvan Antal – UDMR 

Problema veniturilor statului din 
redevenţele la apele minerale naturale 
este una reală, dar ea provine nu din 
nivelul mic al redevenţei, deoarece în 
România se plăteşte a 3-a redevenţă ca 
nivel din Europa (anexa 2), ci din 
neîncasarea acesteia la bugetul statului. 
Aceasta deoarece 92% din apa minerală 
naturală este contractată de ANRM direct 
cu Societatea Naţională a Apelor 
Minerale SNAM – structura de tip 
căpuşă, unică pe plan mondial. Astfel s-a 
ajuns la situaţia hilară în care pe anul 
2008, SNAM a achitat bugetului de stat 
suma de aproximativ 47.700 Euro pe 
92% din producţia de apă minerală 
naturală (1,122 miliarde litri), în timp ce 
pentru 8% din producţie (0,120 litri) s-au 
încasat 410.000 Euro. Propunerea 
patronatului APEMIN cuprinsă în Anexa 
1 este ca redevenţa să fie plătită direct de 
către producătorii de apă minerală 
naturală îmbuteliată în conturile de 
trezorerie ale ANRM. 
În prezent statul român încasează în 
conturile de trezorerie ale Agenţiei 
Naţionale pentru Resurse Minerale 
(ANRM) o sumă infimă din taxa de 
redevenţă pentru apa minerală naturală, 
datorită „sifonării” a 92% din sumele 
plătite de producători, de către Societatea 
Naţională a Apelor Minerale (SNAM). 
Această structură de tip căpuşă nu mai 
există nicăieri în lume ca intermediar 
între stat şi producători. 
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28.   Art. II (2) Scutirea de la plata 
redevenţei pentru anul 2009 a 
operatorilor economici care au 
achitat redevenţa la nivelul cotelor 
stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.101/2007, fără a fi 
semnat un act adiţional. 
 
Dep.Istvan Antal – UDMR 
 

Având în vedere dezechilibrul 
creat de aplicarea confuză a 
prevederilor OUG nr.101/2007, 
ajungându-se la plata cotelor de 
redevenţe diferenţiate, ajungând 
la discriminarea dură a IMM-
urilor, este necesară 
compensarea pierderilor suferite 
de agenţii economici 
dezavantajaţi. 
 

 

 
 

 
 
 

 
                                PREŞEDINTE,                                                                      SECRETAR, 
 
                                  Iulian Iancu                                                                         Mircea Marin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Silvia Vlăsceanu 
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