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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii minelor nr. 85/2003, trimis cu adresa nr. PLx.573 din 9 decembrie 2013.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de lege în şedinţa din 2 decembrie 2013.
Consiliul Legislativ, a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 639 din 1 iulie 2013.
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, a avizat favorabil actul normativ, conform avizului nr.4c-1/347 din 09 decembrie
2013.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
urmărindu-se actualizarea definiţiilor şi completarea acestora, stabilirea unor proceduri simplificate de acordare a licenţelor de exploatare, cu luarea tuturor
măsurilor pentru ca operatorii economici care primesc licenţe să-şi desfăşoare activitatea respectând tehnologiile de exploatare minieră, precum şi instituirea
de obligaţii exprese referitoare la refacerea mediului fectat de activităţi miniere efectuate în perimetrul de exploatare.
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii au dezbătut proiectul
de lege mai sus menţionat în şedinţa comună din 9 decembrie 2013. Din totalul de 36 de membri ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic au fost prezenţi la dezbateri 33 deputaţi, iar la Comisia pentru industrii şi servicii din totalul de 34 deputaţi au fost prezenti
la dezbateri 33 de deputaţi.
La dezbaterea proiectului au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, din partea Ministerului Economiei doamna Daniela Barbu - director general, domnul Găman Sorin director general, iar din partea Agenţiei
Naţională pentru Resurse Minerale domnul Hensi Ştefan, director general.
Faţă de cele prezentate mai sus şi în urma opiniilor exprimate de către membrii celor două Comisii şi de către invitaţi, s-a hotărât, cu majoritate
de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.
85/2003 cu amendamente admise şi amendamente respinse, care sunt redate în Anexele nr.1

i nr.2 la prezentul raport comun.

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.
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Anexa nr.1
I. Amendamente admise
la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003
Nr.
crt.

Text Legea minelor nr.
85/2003

1.

Text proiect de lege

Amendamente admise
Art. 1. - (2) Lucrările privind
prospecţiunile şi explorările
geologice şi cele de extracţie şi
prelucrare
a
resurselor
minerale sunt de utilitate
publică.
1.După articolul 1, se introduc
2 articole noi, art.11,art. 12, cu
următorul cuprins:
Art.11 Resursele minerale, care
condiţionează direcţii strategice
ale dezvoltării socio-economice
sau ale securităţii regionale sau
naţionale, vor fi clasificate ca
resurse strategice.
Art.12
Clasificarea
şi
declasificarea resurselor minerale
strategice se face de către
Parlament
la
propunerea
Guvernului, cu avizul autorităţii
competente
în
domeniul
resurselor minerale.

2.

Art. 2. - (1) Resursele minerale
care fac obiectul prezentei legi
sunt: cărbunii, minereurile
feroase, neferoase, de aluminiu
şi roci aluminifere, de metale

Art. 2. - (1) Resursele minerale
care fac obiectul prezentei legi
sunt:
cărbunii,
minereurile
feroase, neferoase, de aluminiu şi
roci aluminifere, de metale

Observaţii

3.

nobile, radioactive, de
pământuri rare şi disperse,
sărurile haloide, substanţele
utile nemetalifere, rocile utile,
pietrele preţioase şi
semipreţioase, turba, nămolurile
şi turbele terapeutice, rocile
bituminoase, gazele
necombustibile, apele
geotermale, gazele care le
însoţesc, apele minerale
naturale (gazoase şi plate), apele
minerale terapeutice, precum şi
produsul rezidual minier din
haldele şi iazurile de decantare.

nobile, radioactive, de pământuri
rare, elemente disperse, sărurile
haloide,
substanţele
utile
nemetalifere, rocile utilizate în
construcţii, rocile ornamentale,
pietrele
preţioase
şi
semipreţioase,
turba,
rocile
bituminoase,
gazele
necombustibile,
apele
termominerale, apele minerale
naturale
carbogazoase
şi
necarbogazoase, nămolurile şi
turbele
terapeutice,
apele
geotermale, gazele care le
însoţesc,
apele
minerale
terapeutice şi gazele care le
însoţesc, apele de izvor, precum
si reziduurile miniere din haldele
şi iazurile de decantare.

(2) Prevederile prezentei legi se 1. Alineatul (2) al art. 2 se abrogă
aplică şi apelor subterane
potabile şi industriale pentru
activităţile de prospecţiune,
explorare, determinare şi
evidenţă a rezervelor.
Art. 3. În înţelesul prezentei
legi, termenii folosiţi se
definesc după cum urmează:
10. dezvoltare - ansamblul
lucrărilor care constau în
realizarea minelor şi carierelor,
construirea şi montarea
instalaţiilor specifice, a
echipamentelor şi a altor utilităţi

Punctul 1 se elimină.

Se păstrează textul art.2 alin.(2)
din Legea minelor.

La art.3, punctul 10 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
10. dezvoltare - ansamblul
procedurilor de dobândire a
dreptului de folosinţă a
terenurilor, de obţinere a
autorizaţiilor, permiselor şi
alte avize necesare, precum şi

Transpunerea acquis-ul comunitar
de mediu a avut ca efect
implementarea unor proceduri de
autorizare de durată care presupun
implicarea publicului, realizarea
unor evaluări strategice de mediu,
redactarea
unor
documentaţii
complexe
de
către
experţi
independenţi etc. Procedurile de
autorizare a activităţilor miniere,





necesare extracţiei, prelucrării,
transportului şi stocării
provizorii ale produselor
miniere;

4.

Art.3
16. garanţie financiară pentru
refacerea mediului - obligaţia şi
răspunderea persoanelor fizice
sau juridice care desfăşoară
activităţi miniere pe bază de
licenţă ori permis de exploatare
pentru asigurarea fondurilor
financiare necesare refacerii
mediului şi care poate fi sub
formă de depozit bancar,
scrisoare de garanţie bancară
irevocabilă sau alte modalităţi
prevăzute de lege;



Art.3
16. garanţie financiară pentru
reabilitarea mediului - suma de bani
depusa de către persoanele fizice sau
juridice care desfăşoară activităţi
miniere pe bază de permis de
prospecţiune, licenţă de explorare sau
exploatare ori permis de exploatare,
într-un depozit bancar deschis de
autoritatea competentă la o banca
agreată sau scrisoare de garanţie
bancar emisă de o bancă înregistrată
în România sau intr-un stat membru
al Uniunii Europene, în cazul în care
acestea nu îşi îndeplinesc sau nu îşi
îndeplinesc corespunzător obligaţiile
cu privire la reabilitarea mediului,
conform actelor normative aplicabile;



ansamblul de lucrări de
investiţii privind explorarea şi
exploatarea,
care constau în
realizarea minelor, construirea şi
montarea instalaţiilor specifice, a
echipamentelor şi a altor utilităţi
necesare extracţiei, prelucrării,
transportului şi stocării provizorii
a produselor miniere, precum şi
lucrările
necesare
creşterii
gradului de cunoaştere, cantitativ
şi
calitativ,
a
resurselor/rezervelor;
Art.3
16. garanţie financiară pentru
reabilitarea mediului –suma de
bani
şi/sau
instrumentele
bancare puse la dispozitia
autoritătii competente de către
persoanele fizice sau juridice
care
desfăşoară
activităţi
miniere pe bază de permis de
prospectiune,
licenţă
de
explorare/exploatare
ori
permis de exploatare, prin care
se asigură că, în cazul în care
nu îşi îndeplinesc sau nu îşi
îndeplinesc
corespunzător
obligaţiile
cu
privire
la
reabilitarea mediului, conform
actelor normative aplicabile,
autoritatea competentă are
acces la fondurile necesare în
acest scop, constituite sub
formă de depozit bancar,

precum şi cele derulate în vederea
dobândirii drepturilor de folosinţă
asupra terenurilor, necesar a fi
desfăşurate
între
momentul
acordării licenţei miniere şi cel în
care respectiva mină devine
operaţională, fac parte tot din
procedura
generală
de
implementare a unui proiect minier
şi trebuie prevăzute ca atare. Prin
introducerea
textului,
aceste
activităţi sunt calificate drept
activităţi miniere.

conform prevederilor stabilite
in baza prezentei legi;
5.

__

6.

Art. 3. În înţelesul prezentei
legi, termenii folosiţi se
definesc după cum urmează:
21. perimetru de prospecţiune,
explorare şi exploatare - aria
corespunzătoare proiecţiei la
suprafaţă a conturului părţii din
scoarţa terestră în interiorul
căreia, pe un interval de
adâncime determinat, se
realizează lucrări de



Art.3
motive
neimputabile
204.
titularului pot fi:
- neconfirmarea premiselor
geologice privind existenţa unei
acumulări de resurse minerale
sau a formaţiunilor geologice
purtătoare de mineralizaţii;
- substanţa minerală utilă
pusă în evidenţă nu prezintă
interes economic;
- lucrările de cercetare
geologică nu au atins obiectivul
propus sau rezultatele obţinute
nu sunt favorabile continuării
acestora;
- imposibilitatea obţinerii
avizelor
şi
autorizaţiilor
necesare;
- forţa majoră.

__

8. La articolul 3, punctul 21 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
21. perimetru de prospecţiune - aria
corespunzătoare proiecţiei la
suprafaţa a conturului volumului
unei părţi din scoarţa terestra
delimitată prin coordonate
topografice în sistem Stereo „70"
în interiorul căreia se realizează
lucrări de prospecţiune. Pentru apele



La articolul 3, punctul 21 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
21. perimetru de prospecţiune aria corespunzătoare proiecţiei la
suprafaţă a conturului volumului
unei părţi din scoarţa terestră
delimitată
prin
coordonate
topografice în sistem Stereo “70"
stabilita in permisul de
prospectiune în interiorul căreia

Situatiile care pot apare si care fac
imposibila indeplinirea de catre
titularul licentei a obligatiilor sale
si care nu-i sunt imputabile sunt
nenumarate; este foarte periculos a
limita o astfel de enumerare
intrucat per a contrario toate
celelalte situatii indiferent daca
sunt sau nu sub controlul titularului
rezultate sau nu din culpa sa ii vor
fi imputabile; apreciem ca o astfel
de
prevedere
legala
este
neconstitutionala
si
contrara
principiilor de drept.

prospecţiune, explorare,
respectiv de exploatare, precum
şi suprafeţele necesare
desfăşurării activităţilor de
prelucrare, preparare a
resurselor minerale şi de stocare
a produselor reziduale miniere;

minerale naturale acesta reprezintă
suprafaţa delimitată prin coordonate
topografice în sistem Stereo „70" pe
care se execută activităţi specifice de
prospecţiuni hidrogeologice în
vederea identificării unor surse de
ape minerale naturale ce pot face
obiectul unei eventuale exploatări;

7.

8.





se
realizează
lucrări
de
prospecţiune.
Pentru
apele
minerale naturale / apa de
izvor acesta reprezintă suprafaţa
delimitată
prin
coordonate
topografice în sistem Stereo “70"
pe care se execută activităţi
specifice
de
prospecţiuni
hidrogeologice
în
vederea
identificării unor surse de ape
minerale naturale ce pot face
obiectul
unei
eventuale
exploatări;
La articolul 3 după punctul 21
se introduce un nou punct, pct.
211, cu următorul cuprins:
“211. perimetru de explorare
şi/sau
exploatare
aria
corespunzătoare proiecţiei la
suprafaţă a conturului părţii din
scoarţa terestră delimitată de
coordonate topografice în sistem
Stereo “70" stabilita in licenta,
în interiorul căreia, pe un interval
de adâncime determinat, se
realizează lucrări de explorare,
respectiv de exploatare, precum
şi suprafeţele / volumele
necesare desfăşurării activităţilor
de prelucrare, preparare a
resurselor minerale şi de stocare
a produselor reziduale miniere”;
Art.3
29. proiect de interes public
deosebit – proiectele miniere ale

Este necesara clarificarea faptului
ca
perimetrul
de
explorare/exploatare este unul si
acelasi cu perimetrul stabilit de
licenta miniera / permisul acordat.

căror beneficii economice şi
sociale pe care statul şi/sau
unităţile administraţiei locale lear obţine direct sau indirect din
proiectul respectiv sunt mai mari
decât efectele negative de mediu,
beneficiile
fiind
temeinic
fundamentate,
cu
condiţia
refacerii mediului la finalizarea
proiectului şi care vizează
exploatarea uneia sau mai
multor resurse strategice.
9.

Art.3
31. redevenţă minieră - suma
datorată de concesionar
bugetului de stat pentru
produsele miniere extrase de
către titular, reprezentând
compensarea scăderii rezervelor
minerale;

Art.3
31. redevenţă minieră - suma ce
trebuie plătită în bani şi/sau în
natură, bugetului de stat, de
către titularul licentei, pentru
concesionarea sau
darea în
administrare a activităţii miniere
de exploatare şi/sau de către
titularul permisului de exploatare
pentru
activitatea
minieră
desfăşurată în baza acestuia.
Cuantum
din
redeventa
miniera colectata la bugetul de
stat poate fi redistribuita catre
autoritatea
locala
prin
Hotarare de Guvern
( amendament Iulian IancuDeputat PSD)
La articolul 3 după punctul 31
se introduce un nou punct, pct.
311, cu următorul cuprins:





311 . resursa minerală strategicăresursa minerală a cărei extracţie
este condiţionată de existenţa
unor direcţii strategice de
dezvoltare
socio-economică
şi/sau influenţează securitatea
naţională sau regională.
10.

1. activitate minieră - ansamblul
de lucrări privind prospecţiunea,
explorarea, dezvoltarea,
exploatarea,
prepararea/prelucrarea,
concentrarea, comercializarea
produselor miniere, conservarea
şi închiderea minelor, inclusiv
lucrările aferente de refacere şi
reabilitare a mediului;
………………………….



25. La articolul 3, după punctul 35
se introduce un nou punct, pct. 351
cu următorul cuprins:

La articolul 3, după punctul 35
se introduc punctele, pct. 351354, cu următorul cuprins:

35l. zăcământ de apă minerală acumulare de apă subterană, localizată
într-o formaţiune geologică bine
definită, regenerabilă, cu geneză
determinată, care beneficiază de
condiţii de protecţie naturală fiind
caracterizată prin acelaşi tip de
compoziţie fizico - chimică, cu
conţinut mineral ce poate prezenta
unele variaţii spaţiale, datorită
regimului hidrodinamic local,
variaţiilor de facies litologic şi / sau
prezenţei gazelor dizolvate;

351 . zăcământ de apă minerală /
apă de izvor / apa de masa acumulare de apă subterană,
localizată
într-o
formaţiune
geologică
bine
definită,
regenerabilă,
cu
geneză
determinată, care beneficiază de
condiţii de protecţie naturală
fiind caracterizată prin acelaşi tip
de compoziţie fizico - chimică,
cu conţinut mineral ce poate
prezenta unele variaţii spaţiale,
datorită regimului hidrodinamic
local, variaţiilor de facies
litologic şi / sau prezenţei
gazelor dizolvate;”

_

352. apa subterană - toate
apele aflate sub suprafaţa
terenului în zona de saturaţie şi
în contact direct cu solul sau
subsolul;



353.apa de izvor sau apa de
masa – resursa minerală
destinată consumului uman în
starea ei naturală, îmbuteliată
de la sursă, care are originea
într-un zăcământ şi care
provine
dintr-o
sursă
exploatată prin una sau mai
multe
captări
ale
unor
emergenţe naturale sau lucrări
de foraj;

__

354 sursă de apă subterană –
punctul de descărcare şi / sau
exploatare a unui acvifer
subteran, reprezentat de o
emergenţă naturală (izvor),
dren sau foraj, a carei
localizare
la
suprafaţa
terenului este determinată prin
coordonate
topografice
în
sistem Stereo “70”.









11.

După Capitolul III Regimul de
punere în valoare a resurselor
minerale, se introduce un nou
capitol,
capitolul
III1
cu
următorul cuprins:
„Capitolul III1. Transparenţa
în
exploatarea
resurselor
naturale

Capitolul III
Regimul de punere în valoare
a resurselor minerale

“Art.
371
Orice
activitate
de
gestionare,
exploatare, oferire de licenţe
sau
permise
pentru
prospectare/exploatare/oferire
în concesiune cu scop de
exploatare
a
resurselor
naturale ale statului de către
instituţiile publice competente
către entităţi şi respectiv, orice
prospectare sau exploatare a
resurselor naturale naţionale
efectuată
de
respectivele
entităţi, se realizează cu
respectarea
principiului
transparentei, responsabilitătii,
sustenabilităţii,
concurenţei
loiale, integrităţii:
Art.
372 Principiul
transparenţei:
a) Acordarea licenţelor
de
prospectare/explorare/exploata
re şi a contractelor dintre
statul român şi reprezentanţii
industriei extractive trebuie să





se realizeze în condiţiile
asigurării unei transparenţe
decizionale efective, care să
permită
participarea
cetăţenilor şi a organizaţiilor
de profil legal constituite la
luarea deciziilor.
b) Publicul trebuie să
aibă acces nerestricţionat la
toate informaţiile legate de
procesul
de
acordare
a
licenţelor
de
prospectare/explorare/exploata
re şi de modul în care aceste
proiecte sunt implementate (cu
excepţia patentelor industriale
şi a datelor cu caracter
confidenţial protejate prin
lege),
indiferent
dacă
deţinătorul acestora este o
entitate publică sau privată,
inclusiv în cazul licenţelor
acordate până la intrarea în
vigoare a prezentei legi.
( amendament propus –
deputat Chiriţă Dumitru)
c) Situaţia privind toate
sumele de bani plătite în mod
legitim în procesul de obţinere
a
licenţelor
de
prospectare/explorare/exploata
re, a avizelor aferente sau a
contractelor cu statul trebuie
să fie pusă la dispoziţia
publicului.





d) Companiile miniere
trebuie să se consulte periodic
cu cetăţenii şi alte părţi
interesate şi să ţină cont de
solicitările, observaţiile sau
soluţiile furnizate de către
aceştia, pentru a avea o
activitate etică şi a cultiva
încrederea publicului.
e) Este
interzisă
formularea
şi
inserarea
oricăror
clauze
de
confidenţialitate în contractele
încheiate
între
stat
şi
reprezentanţii
industriei
extractive care pot conduce la
dezinformarea publicului.
f) Autorităţile
competente au obligaţia să
publice
toate
informaţiile
legate de contractele prin care
statul concesionează resursele
naturale în vederea exploatării
(cu
excepţia
patentelor
industriale, care au caracter
confidenţial),
inclusiv
documentaţia de achiziţie, lista
scurtă a companiilor calificate,
ofertele primite (câştigătoare şi
necâştigătoare) şi termenii
contractului
(inclusiv
identitatea beneficiarilor) cu
excepţia
eventualelor
informaţii care sunt protejate
de acte normative privind





informaţiile clasificate.
g)
Autorităţile
competente
elaborează
şi
publică un registru naţional al
licenţelor şi concesiunilor în
domeniul extractiv, inclusiv în
format online, în care cetăţenii
să aibă acces la toate
informaţiile de interes public
cu privire la siturile de
exploatare
(dimensiuni,
amplasare, caracteristici etc.) şi
la companiile care realizează
extracţiile. Specificaţiile acestui
registru se regăsesc în normele
metodologice.
h) Autorităţile
competente
realizează
şi
publică pe pagina proprie de
internet rapoarte semestriale
cu privire la toate veniturile
colectate la bugetul statului sau
în bugetele locale din activităţi
de exploatare a resurselor
naturale (taxe, redevenţe, plăţi
în natură).
j) Ministerul de resort
este obligat să publice un set de
criterii clare, obiective şi
cuantificabile pe care un
proiect de exploatare a
resurselor naturale trebuie să
le îndeplinească pentru a fi
considerat de interes public
deosebit şi pentru a beneficia





de
implicaţiile
acestei
încadrări.
k) Criteriile se publică
pe pagina de internet a
ministerului de resort, a
autorităţilor competente şi a
concesionarului proiectului.
l)
Autorităţile
competente
monitorizează
măsura în care concesionarii
continuă
să
îndeplinească
respectivele criterii pe toată
durata proiectului şi fac
publice
rapoartele
de
monitorizare.
m) În situaţia în care
autorităţile
competente
constată abaterea unui proiect
extractiv declarat de interes
public deosebit de la criteriile
stabilite
pentru
obţinerea
acestei încadrări, caracterul
său de interes public deosebit
se
retrage
începând
cu
momentul rămânerii definitive
a constatării.
n)
În
momentul
constatării de către autorităţile
competente a nerespectării
criteriilor de interes public
deosebit
a
unui
proiect
extractiv, concesionarul are
dreptul să formuleze, în
termen de 30 de zile
calendaristice, o contestaţie





către ministerul de resort,
urmând ca aceasta să fie
soluţionată într-un termen de
maxim
45
de
zile
calendaristice.
o) În urma constatării
pierderii
caracterului
de
interes public deosebit al unui
proiect extractiv, statul român
are
dreptul
să
retragă
companiei care îl desfăşoară
dreptul de concesiune sau să
renegocieze
termenii
contractului.
p) Fiecare companie
care
exploatează
resurse
naturale este obligată să
publice semestrial pe pagina
proprie de internet volumul şi
costurile de producţie şi plăţile
efectuate către stat pentru
fiecare
proiect
derulat.
Rapoartele sunt publicate pe
pagina
de
internet
a
companiilor la jumătatea şi la
finalul anului fiscal.
r) Orice
companie
implicată într-un proiect de
exploatare
a
resurselor
naturale ale statului are
obligaţia să publice semestrial,
pe pagina proprie de internet,
un raport de guvernare
corporativă, responsabilitate
socială şi protecţia mediului,





care să cuprindă şi o secţiune
cu privire la problemele şi
riscurile
identificate
în
perioada de raportare şi modul
de gestionare a acestora.
Rapoartele se încarcă pe
pagina
de
internet
a
companiilor la jumătatea şi la
finalul anului fiscal.
s)
Companiile
din
industria extractivă implicate
în proiecte de exploatare a
resurselor naturale naţionale
au obligaţia de a elabora şi
disemina
materiale
de
informare destinate cetăţenilor
din zona de exploatare.
t) Aceste materiale de
informare cuprind explicaţii
cuprinzătoare cu privire la
procedeele de extracţie care
urmează a fi utilizate, la planul
de gestionare a deşeurilor, la
planul
de
regenerare
a
mediului înconjurător şi de
reintegrare pe piaţa muncii a
angajaţilor
la
finalul
proiectului,
la
riscurile
prezentate de activitatea şi
procedeele de extracţie şi la
modul în care sunt gestionate
acele riscuri.
u) Conţinutul acestor
materiale este supus avizării de
către
autorităţile
publice





competente.
Art.
373 Principiul
responsabilităţii
a). Acordarea licenţelor
de
prospectare/explorare/exploata
re şi a contractelor dintre
statul român şi reprezentanţii
industriei extractive trebuie să
se realizeze în mod responsabil,
cu luarea în considerare a
impactului asupra mediului şi
a siguranţei şi sănătăţii
populaţiei din zonele de
exploatare.
b). Autorităţile
competente au datoria de a
monitoriza atent modul de
realizare al exploatărilor şi de
a interveni prin toate pârghiile
legale atunci când companiile
se abat de la planurile agreate
şi/sau acţionează într-un mod
iresponsabil.
c) Companiile
din
industria
extractivă
sunt
obligate să exploateze resursele
naturale utilizând procedeele şi
mijloacele tehnologice cele mai
sigure, mai puţin dăunătoare
pentru mediul înconjurător şi
pentru sănătatea populaţiei din
zonele vizate, să-şi asume o
responsabilitate reală pentru





gestionarea sigură a deşeurilor,
pentru repararea daunelor
provocate mediului şi pentru
despăgubirea promptă, cu
bună credinţă şi cu respectarea
prevederilor legale a tuturor
celor care au de suferit în urma
activităţii lor curente sau a
unor
situaţii
excepţionale
(accidente, îmbolnăviri legate
de substanţele toxice utilizate
etc.)
Art. 374. Principiul
sustenabilităţii
a)
Autorităţile
competente au datoria să
evalueze
cu
celeritate
solicitările de licenţe/contracte
de exploatare, acordând o
atenţie
deosebită
sustenabilităţii pe termen lung
a acestora şi modul în care ele
contribuie
la
dezvoltarea
durabilă a regiunilor vizate.
b) Măsurile pentru
regenerarea
mediului
înconjurător
şi
pentru
reintegrarea pe piaţa muncii a
lucrătorilor din mine trebuie să
înceapă să fie implementate cu
suficient timp înainte de
sfârşitul proiectelor miniere
pentru a asigura tranziţia până
la
momentul
finalizării





acestora.
c)
Exploatarea
resurselor naturale trebuie să
fie realizată numai în condiţii
care asigură protejarea şi
conservarea
moştenirii
ecologice a generaţiilor viitoare
şi nu periclitează dezvoltarea
durabilă a regiunii pe termen
lung
sau
posibilitatea
generaţiilor viitoare de a
exploata resursele rămase.
Art.
375
Principiul
concurenţei loiale
a) Orice companie care
doreşte să exploateze resursele
naturale ale României trebuie
să beneficieze de tratament
obiectiv şi imparţial din partea
autorităţilor şi să-i fie acordate
şanse egale de a obţine licenţe,
avize şi contracte în acest scop.
b) Legile care vizează
exploatarea resurselor naturale
nu trebuie să fie modificate în
scopul oferirii unor avantaje
nejustificate
anumitor
companii
din
industria
extractivă.
c) Concurenţa trebuie
să fie liberă pe piaţa extractivă,
în conformitate cu legea,
nefiind tolerate tentativele
companiilor de a deforma





această concurenţă.
Art.
376
Principiul
integrităţii:
a)
Reprezentaţii
autorităţilor şi instituţiilor
publice
cu
competenţe
decizionale le este interzis să-şi
utilizeze în mod ilicit funcţia
sau influenţa politică pentru a
oferi
un
avantaj
sau
dimpotrivă,
pentru
a
defavoriza o companie care
doreşte să exploateze resursele
naturale româneşti.
Art. 377 (1) Anterior
atribuirii
permiselor/contractelor/concesi
unilor/licenţelor
pentru
exploatarea resurselor naturale
către o entitate, autorităţile
competente publică şi supun
consultării publice o evaluare
privind
impactul
asupra
mediului şi asupra dezvoltării
durabile în regiune.
(2) Accesul presei este
nerestrictionat
la şedinta
organizată
de autoritătile
competente pentru desemnarea
câştigătorilor
licentelor/contractelor pentru
exploatarea
resurselor
naturale.
(3)
Autorităţile





competente
şi
companiile
implicate publică pe paginile
lor de internet informaţii cu
privire
la
structurile
competente care pot primi
sesizări din partea cetăţenilor
sau propriilor angajaţi cu
privire la orice posibile
nereguli sau abateri de la
proiectele aprobate, precum şi
orice conduită care poate
afecta
interesul
naţional.
Indiferent dacă aceştia sunt
angajaţi ai unei instituţii
publice sau private, beneficiază
de protecţia stabilită potrivit
dispoziţiilor legii nr. 571/2004,
câtă vreme obiectul sesizării
face referire la modul de
utilizare a resurselor publice.
(4)
Structurile
competente au obligaţia de a
înregistra şi cerceta aceste
sesizări şi de a le soluţiona în
termen de maxim 60 de zile de
la înregistrare, făcând public
pe pagina de internet proprie
rezultatul cercetării şi a
măsurilor propuse.
Art. 378 (1) Toate
companiile care exploatează
resurse naturale pe teritoriul
României (fie ele cu capital de
stat sau privat) trebuie să
realizeze auditări
anuale





independente şi să publice
raportul de audit pe pagina
proprie de internet.
(2) Toate
companiile
care primesc, sub orice formă,
dreptul de a prospecta sau de a
exploata resursele naturale
naţionale sunt obligate să
semneze,
împreună
cu
contractul,
un
pact
de
integritate
prin
care
se
angajează
să
respecte
principiile enunţate în cadrul
prezentei legi, sub sancţiunea
rezilierii contractului şi/sau a
plăţii de prejudicii către
autoritatea care l-a emis.
Art. 379 (1) Entităţile
care
beneficiază
de
licenţe/contracte
pentru
exploatarea resurselor naturale
naţionale trebuie să genereze
locuri de muncă sustenabile.
Sustenabilitatea locurilor de
muncă generate prin proiectul
de exploatare trebuie în mod
clar evidenţiată în planul de
încetare
a
activităţii
al
companiei.
(2) Cu minim 3 ani
înainte
de
finalizarea
proiectului
de
exploatare,
angajatorul
demarează
programe de recalificare şi
reconversie profesională a





lucrătorilor
în
extracţie,
începându-se cu identificarea
de soluţii pentru reintegrarea
lucrătorilor pe piaţa muncii
după finalizarea activităţii de
exploatare a resurselor.
(3)
Acordarea
de
licenţe/contracte
pentru
exploatarea resurselor naturale
naţionale în vederea realizării
unor proiecte în regiuni
monoindustriale, trebuie să
aibă în vedere dezvoltarea
economică sustenabilă a zonei.
(4) Statul ca proprietar
al resurselor naturale are drept
de
preemţiune
asupra
producţiei
rezultate
din
exploatarea
resurselor
naturale.
Art.
3710
(1)
Autorităţilor competente le
este
interzis
să
acorde
licenţe/contracte
pentru
realizarea de proiecte de
explorare/exploatare
a
resurselor naturale naţionale
în afara unei proceduri
competitive libere, corecte,
obiective şi transparente.
(2) Autorităţile sunt
obligate să publice pe pagina
proprie de internet criterii
clare pe baza cărora se acordă
licenţe/contracte
pentru





realizarea de proiecte de
exploatare
a
resurselor
naturale naţionale.
(3)
Autorităţilor
competente le este interzisă
acordarea de derogări de la
legislaţia relevantă în domeniul
extractiv şi al protecţiei
mediului.”
Amendamente
propuse
de
Grupul parlamentar al PNL

12.

13.

Art. 4. - (1) Activităţile miniere
se efectuează de către persoane
juridice care sunt înregistrate,
conform legii, şi sunt
specializate şi atestate în
desfăşurarea unor astfel de
activităţi sau se organizează în
acest scop. Întocmirea
documentaţiilor tehnicoeconomice şi expertizele
aferente activităţilor miniere se
efectuează şi de către persoane
fizice atestate în acest scop de
autoritatea competentă, conform
legii.
(2)

Activităţile



miniere

26. Alineatul (1) al articolului 4 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
(1) Activităţile miniere se efectuează
de către persoane fizice sau juridice
autorizate şi atestate de autoritatea
competentă în desfăşurarea unor astfel
de activităţi.

de

Art. 4. - (1) Activităţile miniere
se efectuează de către persoane
fizice sau juridice autorizate şi
atestate
de
autoritatea
competentă în desfăşurarea unor
astfel de activităţi sau care se
organizează în acest scop.

Art. 4. - (2) Activităţile de Clarificarea aplicării principiilor



14.

15.

16.

exploatare pot fi efectuate şi de
persoane fizice, în condiţiile art.
28-30.
(3) Activităţile miniere se
realizează numai în cadrul unor
perimetre autorizate în acest
scop de autoritatea competentă,
cu excepţia persoanelor fizice
care execută activităţi miniere
de exploatare în condiţiile art.
29, în cazul cărora autorizarea
perimetrului nu este necesară.
ART. 6. - Dreptul de folosinţă a
terenurilor necesare efectuării
activităţilor miniere din
perimetrul de
explorare/exploatare se
dobândeşte, în condiţiile legii,
prin:

exploatare
a
resurselor economiei de piaţă în activitatea
minerale se realizează în scopul minieră.
valorificării eficiente a acestor
resurse,
cu
respectarea
asigurării
maximei
transparenţe şi a concurenţei
loiale, fără discriminare între
titulari, indiferent de forma de
proprietate,
originea
capitalului şi naţionalitatea
acestora.
Art. 6
(1) Dreptul de folosinţă asupra
terenurilor necesare efectuării
activităţilor
miniere
din
perimetrul
de
explorare/exploatare poate fi
dobândit, în condiţiile legii,
prin:
a) schimbul de terenuri, însoţit
de strămutarea proprietarului
afectat şi/sau de reconstrucţia
clădirilor pe terenul nou-acordat,
pe cheltuiala titularului de licenţă
care beneficiază de terenul
eliberat,
conform
acordului
asumat între părţi;
b) constituirea unui drept de
uz sau uzufruct în favoarea
titularului licenţei pe bază de
contracte încheiate între părţi;

b) schimbul de terenuri, însoţit
de strămutarea proprietarului
afectat şi de reconstrucţia
clădirilor pe terenul nouacordat, pe cheltuiala titularului
care beneficiază de terenul
eliberat, conform convenţiei
încheiate între părţi;
c) închirierea terenului pe
durată determinată, pe bază de
contracte încheiate între părţi;





Conform Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, autorizaţia de
construire poate fi acordată doar
titularilor de drepturi reale;
deoarece prin închiriere nu se
dobândeşte un drept real,
închirierea terenurilor nu este o

Art. 61
(1)In cazul proiectelor miniere
de interes public deosebit,
dreptul de concesiune asupra
imobilelor din perimetrele
proiectelor miniere asupra
carora statul roman si/sau
unitatile
administrativ
teritoriale detin un drept de
proprietate publica va fi
atribuit prin negociere directa
titularilor
licentelor
de
exploatare miniera, de catre
institutiile sau autoritatile
publice centrale sau locale care
exercita dreptul de proprietate
publica sau un drept de
administrare asupra acestor
imobile.

17.

(2) Contractul de concesiune se
va
încheia
pe
perioada
necesară derulării proiectelor
miniere de interes public
deosebit, inclusiv a lucrărilor
de închidere şi reabilitare a
mediului, astfel cum rezultă
din studiile de fezabilitate
depuse
la
autorităţile
competente, perioadă ce nu va
depăşi
49
de
ani,
cu





opţiune utilă pentru desfăşurarea
activităţilor miniere; uzul şi
uzufructul sunt drepturi reale, care
permit obţinerea de către titular a
autorizaţiei de construire.

posibilitatea prelungirii
condiţiile legii.

în

18.

(3) Contractul de concesiune se
va încheia în termen de 60 de
zile de la depunerea de către
titularul
licenţei
a
unei
solicitări în acest sens, însoţită
de planul de amplasament al
imobilelor pentru care se
solicită concesionarea şi de
studiul de fezabilitate din care
rezultă durata estimată a
proiectului minier de interes
public deosebit.

19.

(4) Redevenţa datorată de
concesionar va fi calculată pe
baza valorii de piaţă a
imobilelor concesionate, ce va
fi stabilită printr-un raport de
evaluare, de un evaluator
autorizat potrivit prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr.
24/2011 privind unele măsuri
în
domeniul
evaluării
bunurilor,
aprobată
cu
modificări prin Legea nr.
99/2013.
Art. 7. - (2) Exercitarea de către
titularul licenţei a dreptului de
servitute legală de trecere, stabilit
potrivit alin. (1), se face contra
plăţii unei rente anuale către
proprietarii terenurilor afectate

20.

Art. 7. - (2) Exercitarea
dreptului de servitute legală de
trecere, stabilit potrivit alin. (1),
se face contra plăţii unei rente
anuale către proprietarii
terenurilor afectate de aceasta,





21.

pe baza convenţiei încheiate
între părţi cu respectarea
prevederilor legale, în termen de
60 de zile de la comunicarea
către proprietarii de terenuri a
unei notificări scrise din partea
titularilor de licenţe şi/sau
permise.
Art. 8. - (1) Accesul la
terenurile afectate de servitutea
legală se stabileşte prin
negocieri între titularul
activităţii miniere şi proprietarii
terenurilor, cu respectarea
principiului egalităţii de
tratament şi al echităţii.
(2)Orice neînţelegeri între
titularii care desfăşoară
activităţi miniere şi proprietarii
terenurilor se soluţionează de
către instanţele judecătoreşti
competente, potrivit legii.
Soluţionarea unor astfel de
cauze se va face de către
instanţele competente în regim
de urgenţă.

de aceasta, pe baza acordului
încheiat între părţi cu respectarea
prevederilor legale, în termen de
60 de zile de la comunicarea
către proprietarii de terenuri a
unei notificări scrise din partea
titularilor de licenţe şi/sau
permise.

Art. 8 (2). - Orice neînţelegeri
între titularii de licenţă care
desfăşoară activităţi miniere şi
proprietarii
terenurilor,
în
legătură cu aspectele precizate
la articolele 6 - 8 se soluţionează
de către instanţele judecătoreşti
competente, potrivit legii.
ART. 91 - (1) Exproprierea
imobilelor necesare realizării
proiectelor miniere de interes
public deosebit se face în
conformitate cu dispoziţiile
Legii nr. 255/2010 privind
exproprierea pentru cauză de
utilitate publică, necesară
realizării unor obiective de

22.





interes naţional, judeţean şi
local, cu modificările şi
completările ulterioare, şi cu
respectarea dispoziţiilor alin.
(2)-(10) din prezentul articol.
23.

ART. 91 - (2) În cadrul
procedurilor de expropriere
menţionate
la
alin.(1)
expropriator
este
Statul
român,
reprezentat
de
Ministerul
Economiei.
Procedura
şi
obligaţiile
prevăzute
în
sarcina
expropriatorului de Legea nr.
255/2010, cu modificările şi
completările ulterioare, vor fi
efectuate de Statul român,
reprezentat
de
Ministerul
Economiei.
Plata
despăgubirilor
către
proprietari se va face de către
reprezentantul desemnat al
expropriatorului.
Fondurile
necesare pentru derularea
procedurii de expropriere pot
fi avansate, către expropriator,
de către titularii licenţelor de
exploatare.

24.

ART. 91 - (3) Prin derogare de Scutirea de la plata taxelor
la prevederile art. 14 din Legea prevăzute de lege pentru scoaterea
nr. 255/2010, cu modificările şi terenurilor din fondul forestier,





Calitatea de expropriator aparține
exclusiv statului român. Proiectul
de lege nu derogă de la regula
generală; imobilele expropriate
devin proprietate a statului român,
cu justă și prealabilă despăgubire,
astfel încât este asigurată protecţia
proprietăţii private, conform art.44
din Constituția României.
În cadrul procedurii exproprierii,
statul român va acţiona prin
Ministerul Economiei. Titularii
licențelor de exploatare vor putea
plăti direct, din bugetele proprii,
despăgubirile datorate
proprietarilor expropriați. Această
prevedere are ca scop reducerea
efortului bugetar imediat asupra
bugetului de stat (nemaifiind
necesară alocarea imediată, din
bugetul de stat, a sumelor necesare
pentru despăgubiri). Titularii
licențelor de exploatare vor fi
obligați să plătească proprietarilor
expropriați despăgubirile calculate
conform Legii nr.255/2010, fără
vreo derogare.

completările
ulterioare, respectiv din circuitul agricol, nu
titularul licenţei de exploatare se justifică.
este obligat să plătească taxele
şi celelalte obligaţii băneşti
legale
pentru
scoaterea
terenurilor expropriate din
circuitul agricol sau din fondul
forestier.
ART. 91 - (4) În cazul
proiectelor miniere care nu
sunt finanţate din fonduri
publice prin derogare de la
prevederile Legii nr. 255/2010,
cu modificările şi completările
ulterioare, aplicarea procedurii
de expropriere a imobilelor din
cadrul perimetrului proiectelor
miniere prevăzute la alin. (1) se
va face fără a fi necesară
aprobarea
indicatorilor
tehnico-economici
aferenţi
proiectelor respective.
ART. 91 - (5) Declanşarea
procedurii de expropriere a
imobilelor
din
cadrul
perimetrelor
proiectelor
miniere prevăzute la alin. (1) se
aprobă prin hotărâre a
Guvernului, în termen de 60 de
zile de la depunerea de către
titularul licenţei de exploatare
a unei cereri, însoţită de planul
de amplasament al imobilelor
propuse pentru expropriere,

25.

26.





Procedura de aprobare a
indicatorilor tehnico-economici,
reglementată de lege, se aplică doar
în cazul finanţării proiectelor din
fonduri publice.
În cazul proiectelor miniere,
deoarece acestea sunt realizate din
fonduri private, de către titularii
licenţelor de exploatare, nu se
justifică şi nu este aplicabilă
măsura aprobării indicatorilor
tehnico-economici ai proiectelor
miniere.

Reglementarea propusă nu derogă
de la regula generală, potrivit
căreia Guvernul aprobă, prin
hotărâre, declanşarea procedurii de
expropriere, ci se specifică faptul
că cererea de declanşare a
procedurii de expropriere trebuie
făcută, în cazul proiectelor miniere,
de către titularii licenţelor de
exploatare.

vizat de Agenţia Naţională de
Cadastru
şi
Publicitate
Imobiliară.
ART. 91 - (6) Dreptul de
administrare asupra imobilelor
expropriate
potrivit
prevederilor
prezentului
articol
şi
intrate
în
proprietatea publică a statului
român, precum şi asupra celor
care au trecut în proprietatea
publică a statului potrivit art.
28 alin. (1) din Legea nr.
255/2010, cu modificările şi
completările ulterioare, va fi
exercitat
de
Ministerul
Economiei. Titularul dreptului
de administrare va atribui,
prin
negociere
directă,
titularului
licenţei
de
exploatare, un drept de
concesiune asupra acestor
imobile, pentru o durată de
maximum 49 ani. În măsura în
care exploatarea proiectului
minier împreună cu refacerea
şi ecologizarea acestuia, se
încheie înainte de expirarea
celor 49 de ani, durata
dreptului de concesiune al
titularului
licenţei
de
exploatare se va reduce în mod
corespunzător.

27.





Reglementarea este necesară
pentru a asigura corelarea dintre
efectele procedurii de expropriere
şi principiul instituit de Legea
Minelor nr.85/2003, conform
căruia exproprierea în perimetrele
miniere se face pentru a asigura
accesul la terenuri al titularilor
licenţelor miniere.

28.

ART. 91 - (7) Pentru
exercitarea
dreptului
de
concesiune prevăzut la alin.(6)
titularul licenţei de exploatare
va plăti statului român, în
calitate
de
concedent
o
redevenţă
anuală.
Pentru
determinarea valorii de piaţă a
imobilelor vor fi avute în
vedere rapoartele de evaluare
întocmite în cadrul procedurii
de expropriere de evaluatori
autorizaţi potrivit prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr.
24/2011, cu excepţia cazului în
care, până la încheierea
contractului de concesiune, au
intervenit
circumstanţe
excepţionale care determină
modificarea valorii de piaţă a
imobilelor. Toate costurile
procedurilor
generate
de
procedurile
de
expropriere/concesionare sunt
suportate integral de titularul
de licenţă. Valoarea redevenţei
se va indexa anual cu indicele
inflaţiei.

29.

ART. 91 - (8) Contractul de Se reglementează procedura de
concesiune
al
imobilelor atribuire directă a contractului de
expropriate se va încheia, la concesiune.
solicitarea titularului licenţei
de exploatare, între statul
român,
prin
Ministerul





Reglementarea propusă are drept
scop protejarea intereselor Statului
Român în ceea ce priveşte
redevenţa datorată de concesionar
(titularul licenţei de exploatare)
pentru utilizarea imobilelor
expropriate din cadrul perimetrului
minier. Astfel, redevenţa se va
stabili la un nivel care să asigure
statului recuperarea integrală, la
sfârşitul concesiunii, a valorii de
piaţă a imobilelor concesionate.

Economiei şi titularul de
licenţă, în termen de 30 de zile
de la finalizarea procedurii de
expropriere.
30.

ART. 91 - (9) Prin derogare de
la dispoziţiile art.35 alin.(1) din
Legea
nr.33/1994
privind
exproprierea pentru cauză de
utilitate publică, republicată,
retrocedarea
imobilelor
expropriate pentru realizarea
proiectelor de interes public
deosebit poate fi cerută doar
dacă procedurile de obţinere a
avizelor/acordurilor necesare
pentru executarea activităţilor
miniere nu au fost demarate în
termen de 2 ani de la
finalizarea exproprierii.

Corelare cu procedurile de obţinere
a avizelor/autorizaţiilor necesare
pentru executarea lucrărilor de
construcţii privind activităţi
miniere, proceduri care nu se pot
finaliza pe parcursul unui singur
an.

31.

ART. 91 - (10) În vederea
realizării proiectelor miniere
de interes public deosebit,
titularii de licenţă au dreptul
să utilizeze şi să schimbe
folosinţa imobilelor prevăzute
la art. 7 alin. (4) din Legea nr.
33/1994 privind exproprierea
pentru cauză de utilitate
publică,
republicată,
din
cadrul perimetrului proiectelor
miniere respective, cu condiţia
realizării
pe
alte
amplasamente, pe cheltuiala

În cazul în care, pentru
desfăşurarea activităţilor miniere,
titularii licenţelor afectează imobile
destinate realizării unor funcţiuni
sociale (şcoală, dispensar, etc.), vor
fi obligaţi să asigure reconstruirea,
pe alte amplasamente, a unor
imobile cu destinaţie similară.





lor, a unor imobile cu
destinaţie
similară,
cu
respectarea documentaţiilor de
urbanism aprobate.
ART.102 - (1) În cazul în care,
pentru realizarea activităţilor
miniere aferente proiectelor de
interes public deosebit este
necesară modificarea unor
trasee de drum existente în
cadrul sau în vecinătatea
perimetrelor
miniere,
administratorul drumului va
asigura realizarea de către
titularul licenţei a lucrărilor de
modificare şi/sau dezafectare
propuse.
În
acest
scop,
administratorul drumului şi
autorităţile publice competente
vor acorda titularului licenţei
drepturile
reale
necesare
pentru realizarea lucrărilor de
modificare şi/sau dezafectare
necesare pentru executarea
activităţilor miniere.
(2) Imediat ce este identificat
un traseu alternativ, care să
poată fi utilizat pe durata
lucrărilor de modificare a
traseului iniţial al drumului,
circulaţia pe traseul iniţial al
drumului
va
putea
fi
întreruptă,
la
cererea
titularului licenţei, cu acordul

32.





Dispoziţii necesare pentru
simplificarea procedurii de deviere
a drumurilor publice din cadrul
perimetrelor de exploatare şi pentru
construirea traseelor alternative.

administratorului drumului si
al politiei rutiere.
(3) Administratorul drumului
va
dispune
modificarea
traseului drumurilor existente,
dacă aceste modificari sunt
necesare pentru executarea
activităţilor miniere de interes
public deosebit. Lucrările de
modificare
a
traseului
drumurilor vor fi aprobate în
termen de 30 de zile de la data
prezentării de către titularul
licenţei a unei solicitări însoţite
de un studiu de fezabilitate
referitor la lucrările de
modificare.
(4) Lucrările de modificare a
traseului drumului, respectiv
lucrările de dezafectare, vor fi
executate prin grija şi pe
cheltuiala titularului licenţei.
33.

Art. 11 - (2)
Dispoziţiile
alin.(1) şi (2) din prezentul
articol sunt aplicabile în cazul
în care nu se efectuează
descărcarea
de
sarcină
arheologică
şi/sau
declasificarea
respectivelor
zone.
ART. 111 - (1) Cercetarea
arheologică
preventivă
a
terenurilor cu patrimoniu
arheologic reperat situate în

34.





Clarificări de ordin instituțional

Se reia principiul stabilit de OG
43/2000 privind protecția
patrimoniului arheologic, conform
căruia trebuie efectuate cercetări

35.

36.





cadrul
perimetrelor
de
exploatare aferente proiectelor
miniere de interes public
deosebit se va realiza anterior
solicitării
autorizaţiei
de
construire pentru terenurile
respective.

arheologice, în zonele în care
există patrimoniu arheologic
reperat, anterior emiterii
autorizației de construire.

Art. 111 - (2) Activităţile de
cercetare
arheologică
preventivă
menţionate
la
alin.(1) se vor desfăşura în
etape, pentru fiecare parte de
teren, corespunzător etapelor
de executare a activităţilor
miniere din cadrul proiectelor
miniere de interes public
deosebit. Etapele de cercetare
arheologică preventivă se vor
finaliza în termen de maxim 3
luni de la data iniţierii lor
pentru fiecare perimetru in
parte.
Art. 111 - (3) În cazul
evidenţierii întâmplătoare de
patrimoniu
arheologic
pe
parcursul derulării lucrărilor
aferente proiectelor miniere de
interes
public
deosebit,
lucrările de construire în
zona/perimetrul cu patrimoniu
arheologic
evidenţiat
întâmplător se suspendă în
vederea efectuării de cercetări
arheologice, fără a se suspenda

Reglementarea propusă are scopul
de a clarifica modalitatea de
efectuare a cercetărilor
arheologice, având în vedere
caracteristica proiectelor miniere
complexe de dezvoltare în etape.
Astfel, cercetările arheologice se
vor desfășura corelativ cu etapele
de dezvoltare a proiectelor miniere.
Se instituie un termen pentru
finalizarea cercetărilor, pentru a se
preveni întârzierile nejustificate.

Conform legii, în cazul descoperirii
întâmplătoare de patrimoniu
arheologic, lucrările de construire
trebuie suspendate până la
finalizarea cercetărilor arheologice
în zona respectivă. Este necesară o
clarificare legislativă, care să
precizeze că se suspendă lucrările
doar în zona/perimetrul unde s-a
descoperit patrimoniu arheologic,
iar nu autorizația de construire în
ansamblul său; autorizația de
construire poate să privească o

37.

35. Articolul 16 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 16. - (1) Licenţa de
explorare se acordă pentru o
durată de maximum 5 ani, cu
drept de prelungire pentru cel
mult 3 ani, în limitele
perimetrului acordat, cu plata
anticipată, în fiecare an, a taxei
pe activitatea de explorare şi
constituirea unei garanţii
financiare corespunzătoare
pentru refacerea mediului,
stabilită prin proiectul de
refacere a mediului.

38.

(2) Programul de explorare
convenit se execută integral,
până la expirarea duratei
licenţei de explorare.



autorizaţia de construire şi
fără a se afecta dreptul
titularului licenţei de a executa
lucrările necesare activităţilor
miniere pe restul suprafeţei de
teren
ce
face
obiectul
autorizaţiei de construire.
Articolul 16 se modifică şi va
avea următorul cuprins:

Art. 16. - (1) Licenţa de
explorare se acordă pentru o
durată de maximum 5 ani, cu
drept de prelungire pentru cel
mult 3 ani, în limitele
perimetrului
de
explorare
acordat, cu plata anticipată, în
fiecare an, a taxei pe activitatea
de explorare şi constituirea unei
garanţii
financiare
corespunzătoare
pentru
reabilitarea mediului, stabilită în
conformitate cu instrucţiunile
tehnice emise de autoritatea
competentă.
(2) Garanţia financiară pentru Nemodificat
reabilitarea mediului se va constitui
corespunzător programului iniţial de
lucrări, urmând a se actualiza în
măsura în care titularul modifică
programul de lucrări aprobat.
Titularul licenţei de explorare nu va
avea dreptul să continue lucrările de
explorare în cazul în care nu şi-a
„Art. 16. - (1) Licenţa de explorare se
acordă pentru o durată de maximum 5
ani, cu drept de prelungire pentru cel
mult 3 ani, în limitele perimetrului
acordat, cu plata anticipată, în fiecare
an, a taxei pe activitatea de explorare
şi constituirea unei garanţii financiare
corespunzătoare pentru reabilitarea
mediului, stabilită în conformitate cu
instrucţiunile tehnice emise de
autoritatea competentă.



suprafață mare de teren,
suspendarea lucrărilor în zonele în
care nu există patrimoniu
arheologic nefiind justificată.

Introdusă garanția de reabilitare
a mediului; clarificarea
redactării

îndeplinit această obligaţie de
actualizare a garanţiei financiare
pentru reabilitarea mediului, în
conformitate cu instrucţiunile tehnice
emise de autoritatea competentă.
(3) Programul de explorare convenit se Art. 16. execută integral, până la expirarea
(3) Programul de explorare
duratei licenţei de explorare,
convenit se execută integral,
până la expirarea duratei licenţei
de explorare, cu excepţia
cazului
când
nerealizarea
acestuia se datorează din
motive neimputabile titularului
si/sau când lucrarile executate
deja nu justifica realizarea
intregului program prevazut
initial .
39.

(3) Suprafaţa perimetrului,
definită prin coordonate
topogeodezice, în sistemul
naţional în vigoare, în care se
execută activităţi miniere de
explorare este de formă şi
dimensiuni corespunzătoare
formaţiunilor şi structurilor
geologice şi zăcămintelor de
resurse minerale care fac
obiectul licenţei de explorare.
(4) Titularul licenţei de
explorare este obligat să
prezinte autorităţii competente
rapoarte semestriale şi anuale



(4) Suprafaţa perimetrului, definită Nemodificat
prin coordonate topografice în sistem
Stereo „70", în care se execută
activităţi miniere de explorare este de
formă şi dimensiuni corespunzătoare
formaţiunilor şi structurilor geologice
şi zăcămintelor de resurse minerale
care fac obiectul licenţei de
explorare.
(5) Titularul licenţei de explorare este Nemodificat
obligat
să
prezinte
autorităţii
competente rapoarte semestriale,
anuale si cele solicitate de autoritatea



privind activitatea desfăşurată şi
cheltuielile aferente acesteia, la
date stabilite de autoritatea
competentă prin norme, şi un
raport final cuprinzând
metodologia aplicată, lucrările
executate, cheltuielile aferente
acestora şi rezultatele obţinute,
în termen de 60 de zile de la
expirarea duratei licenţei.

competenta conform licenţei de
explorare
privind
activitatea
desfăşurată şi cheltuielile aferente
acesteia, la date stabilite prin normele
pentru aplicarea prezentei legii şi un
raport final cuprinzând metodologia
aplicată,
lucrările
executate,
cheltuielile aferente acestora şi
rezultatele obţinute, în termen de 60
de zile Înainte de la expirarea duratei
licenţei sau la data finalizării
programului de explorare,dacă acesta
are loc înainte de expirarea licenţei de
explorare;

(5) Titularul are dreptul să
reducă suprafaţa perimetrului de
explorare, cu acordul autorităţii
competente, pe baza
documentelor de etapă,
furnizând dovezi că pe suprafaţa
la care renunţă au fost executate
toate lucrările necesare de
refacere a mediului, cu
obligativitatea efectuării
lucrărilor prevăzute pentru
primul an contractual.

(6) Titularul are dreptul să reducă
suprafaţa perimetrului de explorare, cu
acordul autorităţii competente, pe baza
rapoartelor indicate in cuprinsul
alineatului (6) şi a unui memoriu
justificativ, furnizând dovezi că pe
suprafaţa la care se renunţă au fost
executate toate lucrările necesare de
reabilitare a mediului şi că ipotezele
geologice descoperirii unui zăcământ
nu s-au confirmat.

(6)Titularul de licenţă are dreptul
să reducă suprafaţa perimetrului
de explorare, cu acordul autorităţii
competente, pe baza rapoartelor
indicate in cuprinsul alineatului
(5) şi a unui memoriu justificativ,
furnizând dovezi că pe suprafaţa
la care se renunţă au fost
executate toate lucrările necesare
de reabilitare a mediului şi că
ipotezele geologice descoperirii
unui zăcământ nu s-au confirmat.

(7) Pe durata licenţei de explorare
titularul are dreptul să extindă
perimetrul în adâncime, cu acordul
autorităţii competente, care modifica
corespunzător taxa extinderii
perimetrului în adâncime, făcând
dovada extinderii zăcământului pe

(7) Pe durata licenţei de
explorare titularul are dreptul să
extindă perimetrul în adâncime,
cu acordul autorităţii competente,
făcând
dovada
extinderii
zăcământului pe baza rapoartelor
indicate în cuprinsul alineatului





__

40.
Art. 17 - (1) La solicitarea
titularului licenţei de explorare,



baza rapoartelor indicate în cuprinsul
alineatului (6) şi a unui memoriu
justificativ în baza unui raport
geologic de etapă si pe baza avizului
emis de autoritatea în domeniul
apelor care să reflecte noile condiţii
de explorare.

(5) şi a unui memoriu justificativ
în baza unui raport geologic de
etapă si pe baza avizului emis de
autoritatea în domeniul apelor
care să reflecte noile condiţii de
explorare.

(8) Autoritatea competentă, la
solicitarea persoanelor fizice sau
juridice şi cu informarea prealabilă a
ministerului de resort, poate include în
lista perimetrelor propuse pentru a fi
scoase la concurs public de oferte
pentru
explorare,
perimetrul/perimetrele de exploatare
sau părţi din acestea, pentru care
există o hotărâre de Guvern de
conservare, închidere şi ecologizare.
Viitorul titular este răspunzător
numai de obligaţiile de reabilitare a
mediului care au rezultat ca urmare a
activităţilor proprii de explorare."

(8) Autoritatea competentă, la
solicitarea persoanelor fizice sau
juridice
şi
cu
informarea
prealabilă a ministerului de resort,
poate include în lista perimetrelor
propuse pentru a fi scoase la
concurs public de oferte pentru
explorare, perimetrul/perimetrele
de exploatare sau părţi din
acestea, pentru care există o
hotărâre
de
Guvern
de
conservare,
închidere
şi
ecologizare. Viitorul titular este
răspunzător numai de obligaţiile
de reabilitare a mediului care au
rezultat ca urmare a activităţilor
proprii de explorare."
În cadrul procedurii de
acordare a licenţei de
exploatare, autorităţile
competente vor stabili şi
volumele utile anuale, permise
a fi exploatate.
Nemodificat

37. După alineatul (1) al articolului
17 se introduc trei noi alineate, alin.
(1l) - (13), cu următorul cuprins:



acesta are dreptul să obţină
direct licenţa de exploatare
pentru oricare dintre resursele
minerale descoperite, în
condiţiile art. 18 alin. (2) lit. a)
şi ale art. 20.

41.

„(11) Notificarea dreptului de
obţinere directă a licenţei de
exploatare se poate face oricând pe
durata licenţei de explorare cu cel mai
târziu 90 zile înainte de expirarea
acesteia. Depăşirea acestui termen
conduce Ia pierderea dreptului de
obţinere directă a licenţei de
exploatare.
Art. 17. - (12) Raportul întocmit de
titular si care fundamentează solicitarea
obţinerii licenţei de exploatare va fi
admis sau respins motivat de
autoritatea competentă în termen de 10
zile de la primire.

Nemodificat

Art. 17. - (12) Raportul întocmit de
titular si care fundamentează
solicitarea obţinerii licenţei de
exploatare va fi admis sau respins
motivat de autoritatea competentă
în termen de 90 zile de la primire.

(13) După admiterea raportului Nemodificat
prevăzut la alin. (3) de către
autoritatea competentă, titularul va
prezenta documentaţia prevăzuta la art.
20."
42.

Art. 17. - (2) Titularul licenţei
de explorare are dreptul să
continue, până la data intrării în
vigoare a licenţei de exploatare
acordate în condiţiile art. 18
alin. (2) lit. a) şi ale art. 20,
executarea activităţilor miniere
de exploatare experimentală, de
conservare şi întreţinere a



Art. 17. (2) „Titularul licenţei de
explorare încetate prin expirare
sau finalizare a programului de
explorare, care a solicitat
acordarea directă a licenţei de
exploatare în condiţiile art.18
alin.(2) lit. a), are dreptul să
continue, până la intrarea în
vigoare a licenţei de exploatare

__



lucrărilor miniere executate în
perimetrul de explorare instituit.

43.

negociate
şi
încheiate,
executarea
activităţilor
de
conservare şi întreţinere a
lucrărilor
miniere
şi
de
exploatare
cu
sau
fără
comercializarea şi valorificarea
produselor
miniere,
cu
obligaţia de a monitoriza şi
întreţine lucrările miniere
executate pe durata explorării.
Titularul este obligat la plata
redevenţei miniere şi a taxei
pentru
exploatare,
cu
constituirea, conform legii, a
garanţiei
financiare,
în
perimetrul
de
exploatare
instituit prin licenţa de
exploatare,
conform
documentaţiei tehnice pentru
delimitarea şi fundamentarea
perimetrului de dezvoltare –
exploatare.

Art. 18. - (1) Exploatarea
minieră se realizează pe baza
unei licenţe exclusive, care se
acordă în condiţiile prezentei
legi.



Art. 18. - (2) Licenţa de Este necesar a reintroduce termenul
in care se acorda licenta, pentru
exploatare se acordă:
a) direct titularului licenţei de evitarea abuzurilor procedurale.
explorare, la solicitarea acestuia,
pentru oricare dintre resursele
minerale explorate, în termen de
90 de zile de la data
transmiterii către autoritatea
competentă a raportului final



de explorare
aceasta;
44.

40. Articolul 20 se modifică şi va Nemodificat
avea următorul cuprins:
Art. 20 - (1) Licenţa de
Art.20. - (1) Licenţa de exploatare se
exploatare se acordă prin
acordă prin negociere, în baza unei
negociere, în baza unei cereri
cereri însoţite de:
însoţite de:
a) studiul de fezabilitate privind
a) studiul de fezabilitate privind valorificarea resurselor minerale şi
valorificarea resurselor minerale protecţia zăcământului, întocmit în
şi protecţia zăcământului, ce va conformitate cu normele emise de
cuprinde şi planul iniţial de
autoritatea competentă, însoţit de:
încetare a activităţii, întocmit în
conformitate cu normele emise
- documentaţia tehnică pentru
de autoritatea competentă;
delimitarea
şi
fundamentarea
perimetrului
de
dezvoltare
__
exploatare;
- documentaţia de evaluare a
resurselor/rezervelor;
- planul iniţial de încetare a activităţii
miniere;
- planul de gestionare a deşeurilor;

45.

b) planul de dezvoltare a
exploatării, întocmit în
conformitate cu instrucţiunile
tehnice emise de autoritatea
competentă;
c) studiul de impact asupra
mediului şi bilanţul de mediu,
după caz, întocmite în condiţiile
legii;



b) planul de dezvoltare a exploatării Nemodificat
însoţit de proiectul tehnic de
închidere a minei şi reabilitare a
mediului;
c) actele administrative în domeniul Nemodificat
protecţiei
mediului şi gospodăririi apelor, după
caz, eliberate în condiţiile legii;



acceptat

de

46.

d) planul de refacere a mediului
şi proiectul tehnic, întocmite în
conformitate cu instrucţiunile
tehnice emise de autoritatea
competentă;

d) planul de atenuare a impactului Nemodificat
social,
Însuşit
de
autoritatea
competentă în domeniu;

47.

e) studiul de evaluare a
impactului social şi planul de
atenuare a impactului social, în
conformitate cu instrucţiunile
tehnice emise de autoritatea
competentă în domeniul muncii
şi solidarităţii sociale împreună
cu ministerul de resort.

e) acordul încheiat cu autorităţile Nemodificat
administraţiei publice locale sau cu
administratorul reţelei rutiere, după
caz, în situaţia în care transportul rutier
al resurselor minerale afectează
infrastructura rutieră şi clădirile
adiacente din localităţile urbane sau
rurale respective.

48.

Art. 20. - (2) Licenţa de
exploatare se acordă pentru
maximum 20 de ani, cu drept de
prelungire pe perioade
succesive de câte 5 ani.

(3) Titularul licenţei de
exploatare va plăti anual o taxă
pe activitatea de exploatare şi o
redevenţă minieră, conform
prezentei legi.

Art.
20.
(2)
Întocmirea Nemodificat
documentaţiilor tehnico-economice şi
realizarea
expertizelor
corespunzătoare
concesiunii/administrării activităţilor
miniere se efectuează de către
persoane
fizice
sau
juridice
autorizate/atestate în acest scop de
autoritatea competentă în domeniu,
conform legii.
(3) Licenţa de exploatare se acordă Nemodificat
pentru maximum 20 de ani, cu drept
de prelungire pe perioade succesive
de câte 5 ani.

(4) Titularul licenţei de
exploatare constituie o garanţie
financiară pentru refacerea
mediului, în conformitate cu
instrucţiunile tehnice emise de

(4) Prelungirea duratei licenţei de
exploatare poate fi acordată oricând
după expirarea a minim jumătate din
durata iniţială a licenţei sau a ultimei
prelungiri, după caz, dar nu mai

49.





Art.20 (4) Prelungirea duratei
licenţei de exploatare poate fi
solicitata şi acordată oricând
după expirarea a minim jumătate
din durata iniţială a licenţei sau a

autoritatea competentă.

puţin de 3 luni înainte de expirarea
acestei perioade.

50.

ultimei prelungiri, după caz, dar
nu mai tarziu de 3 luni înainte
de expirarea acestei perioade.
La articolul 20, după alineatul
(4) se introduce un nou alineat,
alin. (41), cu următorul
conţinut:
Art.20 (41) Odată cu depunerea
documentelor
pentru
prelungirea duratei licenţelor
de exploatare, solicitanţii vor
prezenta dovada valabilităţii
tuturor autorizaţiilor, avizelor
şi acordurilor obţinute în
condiţiile legii.

51.

(5) Titularul licenţei de exploatare va Nemodificat
plăti anual o taxă pe activitatea de
exploatare şi o redevenţă minieră,
conform prezentei legi
(6) Titularul licenţei de exploatare Nemodificat
constituie o garanţie financiară pentru
reabilitarea mediului, în conformitate
cu instrucţiunile tehnice emise de
autoritatea competentă.

52.

53.
Art. 21. - (1) Licenţa se încheie
în formă scrisă. Pentru
explorare licenţa intră în
vigoare la data publicării
ordinului preşedintelui



41. Alineatele (1) şi (2) ale articolul Nemodificat
21 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
Art. 21. - (1) Licenţele de explorare şi
exploatare se încheie în formă scrisă,
după cum urmează:
a)

pentru

exploatarea

cărbunilor, Nemodificat



autorităţii competente de
aprobare a acesteia în Monitorul
Oficial al României, Partea I;
pentru exploatare licenţa intră în
vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, a hotărârii Guvernului
de aprobare a acesteia.

minereurilor feroase şi neferoase, de
aluminiu şi roci aluminifere, de
metale nobile, radioactive, de
pământuri rare, elemente disperse,
săruri haloide, substanţe utile
nemetalifere, pietre preţioase, rocilor
bituminoase, rocilor ornamentale,
gazelor
necombustibile,
apelor
geotermale, apelor termominerale şi
gazelor care le însoţesc, ape minerale
naturale şi ape minerale terapeutice,
precum şi reziduurilor miniere din
haldele şi iazurile de decantare,
licenţa intră în vigoare la data
publicării în Monitorul Oficial al
României al României, Partea I, a
Hotărârii Guvernului de aprobare a
acesteia;
b) pentru exploatarea, rocilor utilizate Nemodificat
în construcţii, turbei, nămolurilor
terapeutice turbelor terapeutice, ape
termominerale şi gazele care însoţesc
apele minerale terapeutice licenţa intră
în vigoare la data publicării ordinului
preşedintelui autorităţii competente
de aprobare a acesteia în Monitorul
Oficial al României al României,
Partea I. Ordinul iniţiat de autoritatea
competentă, se transmite pentru
avizare,
autorităţilor
publice
interesate în aplicarea acestuia, în
conformitate cu instrucţiunile tehnice
emise de autoritatea competentă;
c) pentru perimetrul / perimetrele de Nemodificat





exploatare sau părţi din acestea, pentru
care a fost emisă o hotărâre de
Guvern de conservare, închidere şi
ecologizare si au fost adjudecate prin
concursul de ofertă publică, licenţa
intră în vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial al României al
României, Partea i, a Hotărârii
Guvernului de aprobare a acesteia, cu
modificarea
corespunzătoare
a
hotărârii Guvernului de conservare,
închidere şi ecologizare;
d) pentru explorare licenţa intră în Nemodificat
vigoare la data publicării ordinului
preşedintelui autorităţii competente
de aprobare a acesteia în Monitorul
Oficial al României al României,
Partea I.
(2) Prevederile legale existente
la data intrării în vigoare a
licenţei rămân valabile pe toată
durata acesteia, cu excepţia
apariţiei unor eventuale
dispoziţii legale favorabile
titularului.



(2) Prevederile licenţelor în vigoare
rămân valabile pe întreaga lor
durată, în condiţiile în care au fost
încheiate, cu exceptia cuantumului
redeventelor, care poate fi modificat
in conditiile legii.



54.

Art. 22. - (2) Autorizarea



Art. 22. - (2) Termenul de

Art. 22. - (2)



Termenul de Nu se justifica reglementarea unui

începerii activităţilor miniere se
face de către autoritatea
competentă, în cel mult 30 de
zile de la depunerea
documentelor prevăzute la
alin. (1).

55.

Art. 24. - (1) Titularul unei
licenţe poate transfera unei alte
persoane juridice drepturile
dobândite şi obligaţiile asumate
numai cu aprobarea prealabilă
scrisă a autorităţii competente.
Orice transfer realizat fără
aprobare scrisă este nul de
drept.
(2) În vederea aprobării
transferului autoritatea
competentă va avea în vedere
criterii de aprobare, ce se
stabilesc prin norme.
(3) În cazul în care titularul
licenţei îşi modifică statutul
prin reorganizare, vânzare
sau orice alte motive, licenţa,
aşa cum a fost negociată, va fi
acordată prin act adiţional
succesorilor legali ai
titularului, în baza
contractului dintre părţi sau a
hotărârii judecătoreşti,
prezentată autorităţii



autorizare a începerii activităţilor
miniere poate fi prelungit, de către
autoritatea competentă, cu cel mult
90 zile numai în situaţii
excepţionale, conform normelor de
aplicare"

autorizare a începerii activităţilor
miniere va fi prelungit, de către
autoritatea competentă, pe baza
documentaţiilor justificative
succesiv, cu cel putin 90 zile în
situaţia în care, din motive
neimputabile titularului, acesta
nu a putut obţine unul sau mai
multe documente prevăzute la
alin.(1).

Art. 24 - (3) În cazul în care
titularul licenţei de exploatare,
neintrate în vigoare, aflate în
procedură de aprobare a
Hotărârii Guvernului, este
supus reorganizării judiciare,
ori în cazul transmiterii
dreptului
de
proprietate
asupra
activelor
aferente
activităţii
miniere
într-un
perimetru
de
exploatare,
licenţa poate fi transferată prin
ordin
al
preşedintelui
autorităţii
competente,

__



termen maxim de prelungire, atat
timp cat motivele nu sunt
imputabile titularului. Termenul de
90 de zile poate fi insuficient in
practica.

succesorilor legali ai titularului
sau
noului
proprietar,
persoane juridice române sau
străine, în baza contractului
dintre părţi sau a hotărârii
judecătoreşti,
prin
renegocierea
şi
semnarea
licenţei de concesiune de către
reprezentanţii
legali
ai
autorităţii competente şi ai
noului titular.

competente.
(4) Licenţa de dare în
administrare nu este
transferabilă.

56.

44. Articolul 25 se modifică şi va Nemodificat
avea următorul cuprins:
Art. 25. - În limitele unui
Art.25. - (1) In limitele unui perimetru
perimetru de
de
explorare
sau
exploatare,
explorare/exploatare, autoritatea autoritatea competentă poate acorda,
competentă poate acorda, în
în condiţiile legii, unor persoane
condiţiile legii, unor persoane
juridice, altele decât titularul licenţei,
juridice, altele decât titularul
dreptul de explorare sau exploatare
licenţei, dreptul de explorare
pentru alte resurse minerale, cu
şi/sau exploatare pentru alte
acordul titularului.
resurse minerale, cu acordul
titularului.

57.

Art. 25. - (2) În vederea
aprobării transferului autoritatea
competentă va avea în vedere
criterii de aprobare, ce se
stabilesc prin norme.

Art. 25. - (2) Sunt exceptate de la
prevederile alin.(l) resursele minerale
reprezentate de nămolurile şi turbele
terapeutice, apele minerale terapeutice
din emergentele naturale si gazele
care le însoţesc pentru care este
interzisă explorarea/exploatarea unei
alte substanţe.
(3)





Titularul

licenţei

de

(3) În cazul în care titularul
licenţei îşi modifică statutul prin
reorganizare, vânzare sau orice
alte motive, licenţa, aşa cum a
fost negociată, va fi acordată
prin act adiţional succesorilor
legali ai titularului, în baza
contractului dintre părţi sau a
hotărârii
judecătoreşti,
prezentată
autorităţii
competente.

58.

exploatare
poate
solicita
extinderea
perimetrului
de
exploatare în cazul în care
titularul licenţei de exploatare
face
dovada
extinderii
zăcământului de substanţe
minerale utile care face
obiectul licenţei dincolo de
limitele perimetrului de în
condiţiile în care extinderea nu
se suprapune peste o altă
concesiune/dare
în
administrare.
Art. 25. - (4) Titularul licenţei de Nemodificat
exploatare poate solicita reducerea
perimetrului de exploatare, în
condiţiile în care:
a) resursa din perimetrul redus a fost Nemodificat
epuizată sau blocată în pilieri de
protecţie definitivi;
b)imposibiIitatea obţinerii acordului Nemodificat
proprietarilor
pentru
preluarea
suprafeţelor în care sunt resurse
minerale;
c) titularul licenţei nu obţine accesul la
resursele din acest perimetru.
d) în condiţiile în care s-au finalizat
lucrările de reabilitare a mediului, la
exploatările de suprafaţă, cu acordul
autorităţii competente."

59.



Art. 25. - (5) În cazul in care
autoritatea competenta doreste
să acorde un drept de
explorare si/sau exploatare a



Propunem reglementarea
expresă a dreptului de
preemptiune al titularului
licenţei de exploatare pentru

unor resurse minerale aflate in explorarea/exploatarea altor
perimetrul
de
exploatare resurse minerale aflate în acelaşi
pentru care deja a fost perimetru.
acordata
o
licenta
de
exploatare pentru alte resurse
minerale, titularul licentei de
exploatare are un drept de
preemptiune
pentru
dobandirea
dreptului
de
explorare si/sau exploatare a
acestor noi resurse minerale.
(6) Modul de funcţionare al
dreptului de preempţiune va fi
reglementat în normele pentru
aplicarea prezentei legi.
60.
Art. 28. - (1) Rocile utilizabile
în construcţii şi acumulările de
turbă pot fi extrase de către
persoane fizice sau juridice în
cantităţi determinate, pe termen
de până la un an şi pe bază de
permis de exploatare emis de
autoritatea competentă.
Permisul se eliberează primului
solicitant.
(2) Pentru exploatările de
nisipuri şi pietrişuri din albiile
minore ale râurilor permisele de
exploatare se eliberează după



46. Articolul 28 se modifică şi va Nemodificat
avea următorul cuprins:
„Art. 28. - (1) Rocile utilizate în Nemodificat
construcţii cu excepţia rocilor
ornamentale, acumulările de turbă pot
fi extrase de către persoane juridice în
cantităţi determinate, pe termen de
până la un an şi pe bază de permis de
exploatare emis de autoritatea
competentă. Permisul se eliberează
primului solicitant.
(2) Sursele de apă minerală Nemodificat
terapeutică şi geotermală cu debite
maxime exploatabile mai mici de 0,4
l/s, inclusiv gazele care le însoţesc şi
sursele de gaze necombustibile
(mofete şi mofete solfatariene), cu



obţinerea avizelor prevăzute de
legislaţia în vigoare în domeniul
gospodăririi apelor.

(3) Pentru obţinerea permisului
de exploatare solicitanţii sunt
obligaţi la constituirea garanţiei
financiare pentru refacerea
mediului, precum şi la plata
taxei pe activitatea de
exploatare şi a redevenţei
miniere, în condiţiile legii.
Constituirea garanţiei financiare
pentru refacerea mediului şi
plata taxei se vor face la data
eliberării permisului, iar plata
redevenţei miniere se realizează
în condiţiile art. 45, etapizat, pe
durata valabilităţii permisului de
exploatare.
(4) La depunerea documentelor
pentru obţinerea sau reînnoirea
licenţelor/permiselor de
exploatare, solicitanţii vor
prezenta un acord de reabilitare
încheiat cu autorităţile
administraţiei publice locale
pentru cazurile în care
transportul rutier al resurselor



debite mai mici de 10 Nmc/zi, deja
existente şi care nu fac parte dintr-un
perimetru de explorare / exploatare,
care alimentează sau vor alimenta băi
de interes local, se pot pune în valoare
prin permis de dare în administrare
pentru exploatare. Titularul va fundamenta
şi justifica solicitarea în baza unei cereri
însoţită de o documentaţie geologo tehnică şi de buletine de analiză care să
ateste
calitatea
şi
indicaţiile
terapeutice.
(3) Pentru exploatările de nisipuri şi
pietrişuri din albiile minore ale
râurilor, permisele de exploatare se
eliberează după obţinerea avizelor
prevăzute de legislaţia în vigoare în (31) La depunerea documentelor
domeniul gospodăririi apelor.
pentru obţinerea sau reînnoirea
licenţelor/permiselor de
exploatare, solicitanţii vor
prezenta un acord de reabilitare
încheiat cu autorităţile
administraţiei publice locale
pentru cazurile în care
transportul rutier al resurselor
(4) Exploatarea nisipului şi pietrişului minerale afectează infrastructura
din albiile minore ale cursurilor sau rutieră şi clădirile adiacente din
cuvetelor lacurilor, în cazuri de localităţile urbane sau rurale
urgenţă determinate de viituri ori respective.
precipitaţii abundente, care au avariat
sau au distrus poduri, drumuri,
obiective economice ori gospodării
individuale, în scopul refacerii
acestora, fără drept de comercializare



Articol preluat din Legea
initiala

minerale afectează
infrastructura rutieră şi clădirile
adiacente din localităţile urbane
sau rurale respective.

a resursei minerale, în limita cantităţii
maxime a 2000 m3/an, se poate
realiza, pe baza notificării emise de
autoritatea competentă în domeniul
gospodăririi apelor, privind începerea
acestor lucrări, fără plata taxei şi a
redevenţei miniere, cu înştiinţarea
autorităţii competente.
(5) Pentru obţinerea permisului de
exploatare solicitanţii sunt obligaţi la
constituirea
garanţiei
financiare
pentru reabilitarea mediului, în
conformitate cu instrucţiunile tehnice
emise de autoritatea competentă în
acest scop, precum şi la plata taxei pe
activitatea de exploatare şi a
redevenţei miniere, în condiţiile legii.
Constituirea garanţiei financiare
pentru reabilitarea mediului şi plata
taxei se vor face la data eliberării
permisului, iar plata redevenţei
miniere se realizează în condiţiile art.
46, etapizat, pe durata valabilităţii
permisului de exploatare.
(6) Odată cu depunerea documentelor
pentru prelungirea duratei licenţelor
de exploatare, solicitanţii vor
prezenta dovada valabilităţii tuturor
autorizaţiilor, avizelor şi acordurilor
obţinute în condiţiile legii.





Art. 28. - (6) Odată cu depunerea





documentelor pentru prelungirea
duratei licenţelor de exploatare,
solicitanţii vor prezenta dovada
valabilităţii tuturor autorizaţiilor,
avizelor şi acordurilor obţinute în
condiţiile legii, necesar a fi
utilizate după prelungirea
duratei licenţei.
61.

47. Articolul 29 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 29. - (1) Rocile utilizabile
Art.29. - (1) Rocile utilizabile în
în construcţii, turba şi apele
construcţii, apele minerale naturale
minerale, situate pe suprafeţe de carbogazoase, necarbogazoase, apele
teren aflate în proprietatea
minerale terapeutice si apele
persoanelor fizice, pot fi folosite geotermale cu debite maxime
de către proprietarul suprafeţei
exploatabile, mai mici de 0,2 l/s,
numai dacă nu fac obiectul unei situate pe suprafeţe de teren aflate în
concesiuni existente şi numai
proprietatea persoanelor fizice pot fi
pentru nevoile proprii, fără
folosite de către proprietarul suprafeţei
drept de comercializare.
numai dacă nu fac obiectul unei
Folosirea este scutită de la plata concesiuni existente şi numai pentm
taxelor şi a redevenţelor legale, nevoile proprii, familiale, fără drept de
cu condiţia încunoştinţării
comercializare. Folosirea este scutită
autorităţii competente prin
de la plata taxelor şi a redevenţelor
organele sale teritoriale.
legale, cu condiţia înştiinţării organelor
teritoriale ale autorităţii competente.

(2) De prevederile alin. (1)
beneficiază şi căminele de copii
şi casele de bătrâni situate pe



(2) De prevederile alin. (1) beneficiază
şi căminele de copii, casele de bătrâni,
precum şi organizaţii ce asigura
asistenţa socială care sunt situate pe
suprafeţe de teren aflate în
proprietatea lor.



Art. 29 (1) Rocile utilizabile în
construcţii,
apele
minerale
naturale
carbogazoase,
necarbogazoase, apele de izvor,
apele minerale terapeutice si
apele geotermale cu debite
maxime exploatabile, mai mici
de 0,2 l/s, situate pe suprafeţe de
teren aflate în proprietatea
persoanelor fizice pot fi folosite
de către proprietarul acestor
suprafeţe numai dacă nu fac
obiectul
unei
concesiuni
existente şi numai pentru nevoile
proprii, familiale, fără drept de
comercializare. Folosirea este
scutită de la plata taxelor şi a
redevenţelor legale.

suprafeţe de teren aflate în
proprietatea lor.

__

(3) Pentru apele minerale se
întocmeşte, pe baza unor lucrări de
cercetare geologică executate pe o
durată de cel puţin un an contractual,
conform legislaţiei specifice, o
documentaţie care să certifice faptul
că izvorul (sursa) este captat
corespunzător şi că apa minerală
îndeplineşte condiţiile de calitate
impuse de lege.

__
„Art.33. - (1) Autoritatea competentă
suspendă licenţa/permisul când
constată că:

62.

Art. 33. - (1) Autoritatea
competentă suspendă
licenţa/permisul când constată
că:

63.

b) titularul este supus
procedurii reorganizării
judiciare şi/sau a falimentului;

b) titularul este supus procedurii
falimentului;

64.

c) titularului i s-au suspendat
acordul şi/sau autorizaţia
privind protecţia mediului
şi/sau cea de protecţie a
muncii;

c) titularului i s-au suspendat acordul
şi
/sau
autorizaţia/autorizaţia
integrată de mediu;

65.



ART. 33 - (1) Autoritatea
competenta suspendă
licenta/permisul, în funcţie de
cauzele, circumstanţele, natura
şi gravitatea incalcarii, cand
constata ca:

Art. 33.
suspendării



- (5) Durata
se adaugă la

durata
convenită
licenţei/permisului.
68.

Art. 34 – Autoritatea
competentă anulează
licenţa/permisul titularului
sancţionat contravenţional, în
termen de 30 de zile de la
primirea notificării, când
constată că:
d) titularul execută activităţi
miniere cu încălcarea
prevederilor art.22 alin. (1) lit.
e);

a

d) titularul execută activităţi
miniere fără aviz din partea
autorităţii competente;

69.

Art. 35. - (1) În termen de 30 de
zile de la data notificării
prevăzute la art. 33 alin. (2),
titularul poate cere instanţei de
contencios administrativ
revocarea măsurii de
suspendare/anulare a
licenţei/permisului.

„Art.35. - (1) În termen de 30 de zile
de la data notificării prevăzute la art.
34, titularul poate cere instanţei de
contencios administrativ revocarea
măsurii de suspendare/anulare a
licenţei/permisului.

Art. 35 . - (1) În termen de 30 de
zile de la data notificării
prevăzute la art.31 lit.c) si art.
34 titularul poate cere instanţei
de contencios administrativ
revocarea
măsurii
de
suspendare/anulare
a
licenţei/permisului.

70.

Art. 36. - (2) Dacă, în limita
termenului de 30 de zile
prevăzut la alin. (1), autoritatea
competentă notifică titularului
licenţei refuzul său de a accepta
evenimentul invocat de titular
ca fiind o cauză de forţă majoră,
provocând imposibilitatea
definitivă a iniţierii sau a

Art. 36. - (2) Dacă, în termenul de 30
de zile prevăzut la alin. (1), autoritatea
competentă notifică titularului licenţei
refuzul său de a accepta evenimentul
invocat de titular ca fiind o cauză de
forţă majoră sau caz fortuit,
provocând imposibilitatea definitivă a
iniţierii sau a continuării executării
activităţilor miniere, titularul licenţei

Art. 36. - (2) Dacă, în termenul
de 30 de zile prevăzut la alin. (1),
autoritatea competentă notifică
titularului licenţei refuzul său de
a accepta evenimentul invocat de
titular ca fiind o cauză de forţă
majoră sau caz fortuit, provocând
imposibilitatea
definitivă
a
iniţierii sau a continuării





continuării executării
activităţilor miniere,
neimputabilă acestuia, titularul
licenţei poate cere instanţei de
contencios administrativ
pronunţarea anulării unilaterale
a licenţei pentru caz de forţă
majoră, fără obligarea la plata
de daune-interese.
71.

72.

poate cere instanţei de contencios
administrativ pronunţarea anulării
licenţei pentru caz de forţă majoră sau
caz fortuit, fără obligarea Ia plată de
daune-interese.

Art. 37. - (3) Concesionarii sau
administratorii răspund material
şi financiar până la refacerea
tuturor factorilor de mediu
afectaţi de activităţile miniere,
în conformitate cu planul de
refacere a mediului aprobat de
autoritatea competentă.
Art. 38.
e) să se asocieze cu alte
persoane juridice în vederea
executării activităţilor miniere
prevăzute
în
licenţă,
cu
aprobarea prealabilă a autorităţii
competente. Responsabilitatea
îndeplinirii obligaţiilor din
licenţă revine în exclusivitate
asociatului care are calitatea de
titular de licenţă. În vederea
emiterii aprobării asocierii
autoritatea competentă va avea
în vedere cel puţin următoarele
elemente: capacitatea tehnică şi
financiară a celui cu care se



executării activităţilor miniere,
neimputabilă acestuia, titularul
licenţei poate cere instanţei de
contencios
administrativ
pronunţarea anulării
licenţei
pentru caz de forţă majoră sau
caz fortuit, fără obligarea la plată
de daune-interese.

Modificat pentru corelarea
terminologică



încheie asocierea, obiectul
asocierii, modul de delimitare a
drepturilor
şi
obligaţiilor
asociaţilor.
Companiile
şi
societăţile
naţionale
care
execută activităţi miniere vor
obţine aprobarea autorităţii
competente numai cu acordul
prealabil al ministerului de
resort;
73.



Art. 38.
l) să extindă perimetrul de exploatare
acordat iniţial, cu acordul autorităţii
competente, în cazul în care face
dovada extinderii zăcământului
dincolo de limitele perimetrului
iniţial, prin lucrări de cercetare
executate în baza unui permis de
prospecţiune, a unei licenţe de
explorare sau a programului anual de
exploatare şi cu condiţia reducerii
unei suprafeţe egale din perimetru,
conform prevederilor lit. h).
Extinderea în adâncime a perimetrului
de exploatare se face în cazul în care
se prezintă dovada extinderii
zăcământului în adâncime, prin lucrări
de cercetare executate în baza unui
permis de prospecţiune, a unei licenţe
de explorare sau a programului anual
de exploatare, în baza unui raport
geologic de etapă;



Coroborare cu dispoziţiile art.
Art. 38.
l) să extindă perimetrul de 25 alin.(3) de mai sus.
exploatare acordat iniţial, cu
acordul autorităţii competente, în
cazul în care face dovada
extinderii zăcământului dincolo
de limitele perimetrului iniţial,
prin
lucrări
de
cercetare
executate în baza unui permis de
prospecţiune, a unei licenţe de
explorare sau a programului
anual de şi cu condiţia reducerii
unei
suprafeţe
egale
din
perimetru, conform prevederilor
lit. h). respectiv in cazul
prevazut la art.25 alin.(3).
Extinderea în adâncime a
perimetrului de exploatare se
face în cazul în care se prezintă
dovada extinderii zăcământului
în adâncime, prin lucrări de
cercetare executate în baza unui
permis de prospecţiune, a unei
licenţe de explorare sau a
programului anual de exploatare,

în baza unui raport geologic de
etapă.
74.

c) să înceapă activităţile miniere c) să înceapă activităţile miniere în
în termen de cel mult 210 zile
termen de cel mult 210 zile de la
de la intrarea în vigoare a
intrarea în vigoare a licenţei;
licenţei;

75.

Modificare necesară pentru
Art. 39.
c) să înceapă activităţile miniere coroborarea cu celelalte
în termenul prevăzut de lege .
dispoziții ale legii, care
condiționează începerea
activităților miniere de
obținerea anumitor
avize/autorizații, etc.
Modificare necesară pentru a
Art. 39.
(aa) să utilizeze tehnologii asigura utilizarea de tehnologii
recunoscute, la momentul moderne
autorizării, ca fiind printre cele
mai bune disponibile la nivel
industrial, şi să ia toate
măsurile necesare pentru a
respecta limitele prevăzute de
lege cu privire la deşeuri
periculoase şi emisii, astfel
încât
să
fie
prevenite
accidentele care pot afecta
ecosistemele
naturale
şi
antropice
(bb) să acopere integral
costurile oricăror accidente
ecologice, în conformitate cu Corelarea legislatiei cu
prevederile
Directivei prevederile impuse prin
Parlamentului European şi a directive europene
Consiliului 2004/35/CE din 21
aprilie
2004
privind
răspunderea pentru mediul
inconjurător în legătură cu





prevenirea
şi
repararea
daunelor aduse mediului, ale
legislaţiei in vigoare, precum şi
ale acordurilor, tratatelor şi
conventiilor internationale la
care România este parte.
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Art. 40. - (1) Prin derogare de
la prevederile art. 5 alin. (4)
din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi
exploatarea
pajiştilor
permanente
şi
pentru
modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr.
18/1991, scoaterea definitivă
din circuitul agricol a pajiştilor
aflate în perimetrul proiectelor
de interes public deosebit se
realizează cu obligaţia ca
beneficiarul
scoaterii
din
circuitul agricol să recupereze
o suprafaţă de teren egală cu
cea aprobată a fi scoasă
definitiv din circuitul agricol
din terenurile neproductive
puse la dispoziţie în acest scop
şi aflate in domeniul public sau
privat
al
unităţilor
administrativ-teritoriale.
Titularii
licenţelor
de
exploatare vor avea obligaţia
de a finaliza refacerea unei
suprafeţe echivalente de pajişte

Art. 40. - Procedurile pentru
obţinerea
autorizaţiilor,
acordurilor şi/sau avizelor de
mediu şi de protecţia muncii,
necesare pentru desfăşurarea
activităţilor miniere, vor fi
coordonate de fiecare autoritate,
conform
competenţelor
şi
reglementărilor stabilite prin
legislaţia în vigoare.





OUG 34/2013 prevede că
pajiștile pot fi utilizate pentru
realizarea de lucrări de utilitate
publică, dar impune condiția
refacerii unor suprafețe
echivalente cu cele ale pajiștior
afectate, anterior scoaterii din
circuitul agricol a unor pajiști.
Acest principiu nu poate fi însă
aplicat în cazul proiectelor
miniere, care presupun
utilizarea unor suprafețe mari de
teren. Din acest motiv, în cazul
proiectelor miniere de interes
public deosebit, suprafețe
echivalente cu cele ale pajiștilor
afectate vor fi amenajate în
termen de 3 ani de la data
scoaterii din circuitul agricol a
pajiștilor.

în termen de 3 ani de la data
obţinerii aprobării scoaterii
din
circuitul
agricol
a
suprafeţelor de pajişte.

ART. 411
(1) În măsura în care sunt
necesare
potrivit
legii,
procedurile de evaluare de
mediu cu privire la planurile
de
amenajare
şi/sau
documentaţiile de urbanism
referitoare la zonele aferente
proiectelor miniere de interes
public
deosebit,
conform
legislaţiei în vigoare, se vor
efectua în termen de maximum
3 luni de la formularea cererii
privind emiterea avizului de
mediu, sub condiţia depunerii
documentelor şi informaţiilor
solicitate
de
autoritatea
competentă.

77.

(2) Avizele şi acordurile
prealabile emise cu privire la
documentaţiile de urbanism





Având în vedere faptul că,
pentru actualizarea
documentaţiilor de urbanism,
este necesară emiterea unui aviz
de mediu, trebuie reglementat
un termen maxim în care
această procedură să fie
parcursă, pentru a se asigura
realizarea scopului prevăzut de

Proiectele miniere sunt proiecte
complexe care, de cele mai
multe
ori,
presupun
o

referitoare la zonele ce includ
perimetre miniere de interes
public deosebit, vor putea
include condiţii care să fie
îndeplinite
etapizat,
după
aprobarea
documentaţiilor
respective, dar până la data
autorizării executării lucrărilor
şi
activităţilor
aferente
proiectelor miniere în zonele
pentru care au fost prevăzute
condiţii.
Îndeplinirea
condiţiilor prevăzute în avizele
emise
cu
privire
la
documentaţiile de urbanism
urmează să fie verificată de
către autorităţile competente
cu
ocazia
derulării
procedurilor de autorizare a
executării
lucrărilor
de
construcţii aferente proiectelor
miniere de interes public
deosebit, avându-se în vedere
etapa
la
care
lucrările
respective sunt necesare şi
zonele în care urmează să fie
executate lucrări.
(3) In cazul evaluării unui plan
sau program ce priveşte şi zone
în care urmează să se
desfăşoare lucrări aferente
proiectelor miniere, zone ce au
făcut obiectul unor planuri sau
programe pentru care anterior





dezvoltare
etapizată.
În
asemenea cazuri, în practică,
este posibil ca anumite condiţii
necesare pentru implementarea
proiectelor miniere să nu fie
îndeplinte complet la data la
care
sunt
aprobate
documentaţiile de urbanism
referitoare
la
perimetrele
minere.
Având în vedere că, potrivit
legii, documentaţiile de
urbanism nu dau dreptul efectiv
la realizarea activităţilor
reglementate, acest drept
obţinându-se doar la emiterea
autorizaţiilor de construire,
trebuie prevăzută expres
posibilitatea emiterii unor avize
referitoare la documentaţiile de
urbanism, care să conţină
anumite condiţii; îndeplinirea
acestor condiţii va fi verificată
de autorităţile competente.
Pentru a evita procedurile
birocratice, este necesar ca, în
cazul în care se evaluează un
plan sau o documentaţie ce
include un perimetru minier,
pentru care s-a emis deja aviz de
mediu, în procedura de evaluare
să se ţină cont de avizul de
mediu deja emis, cu excepţia

a fost deja emis un aviz de cazului în care au apărut
mediu, autorităţile competente modificări semnificative.
vor lua în considerare avizul de
mediu anterior emis, dacă nu
au
apărut
modificări
semnificative."
Art. 422. - (1) În cazul în care,
după
emiterea
avizelor,
acordurilor sau autorizaţiilor
cu privire la proiectele miniere
de interes public deosebit,
intervin elemente noi sau se
modifică condiţiile care au stat
la baza emiterii avizelor,
acordurilor sau autorizaţiilor
respective, inclusiv ca urmare
a invalidării vreunui act
premergător sau a unei
proceduri
desfăşurate
în
vederea emiterii actelor de
reglementare
respective,
autorităţile competente emit
noi
avize,
acorduri
sau
autorizaţii ori le revizuiesc pe
cele existente, după cum
urmează:
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a) îndeplinirea procedurilor
necesare şi emiterea avizelor,
acordurilor sau autorizaţiilor
respective, conform legislaţiei
specifice
in
vigoare,
se
realizează în termen de
maximum 60 de zile de la





Se propune reglementarea unei
proceduri mai simple în cazul în
care este necesară reemiterea
unui aviz, acord sau a unei
autorizaţii. În acest mod, se
evită birocraţia şi se prevede
posibilitatea emiterii unor acte
administrative în termen cât mai
scurt. În toate cazurile însă,
drepturile publicului de a fi
consultat şi implicat în luarea
deciziilor trebuie respectate cu
stricteţe, astfel încât acest
principiu este prevăzut expres.

Emiterea unor autorizaţii de
construire în funcţie de
obiective/etape de dezvoltare
este permisă de lege.
Unele dintre avizele, permisele
şi acordurile emise în vederea
autorizării executării lucrărilor
de construcţii se vor referi însă

depunerea
documentaţiei
modificate de către titularul
licenţei de exploatare, cu
respectarea
strictă
a
termenelor prevăzute de lege
pentru consultarea publicului;
b) toate actele premergătoare
aferente procedurii de avizare
şi
autorizare
îndeplinite
anterior în vederea emiterii
actelor de reglementare, în
măsura în care nu au fost
invalidate expres, îşi vor păstra
valabilitatea şi vor fi utilizate
de
către
autorităţile
competente la emiterea noilor
acte de reglementare.
(2) La cererea titularului
licenţei
de
exploatare,
autorităţile
administraţiei
publice locale competente pot
emite mai multe autorizaţii de
construire
corespunzător
obiectivelor şi etapelor de
dezvoltare a exploatării din
cadrul proiectelor de interes
public deosebit, utilizând în
acest scop avizele, permisele şi
acordurile emise anterior, cu
condiţia ca elementele avute în
vedere la data emiterii avizelor
sau acordurilor respective să fi
rămas nemodificate.





la proiect, în ansamblul său.
Spre exemplu, acordul de mediu
trebuie să privească ansamblul
unui proiect, chiar şi în cazul în
care proiectul se dezvoltă în
etape. Pentru a se evita
problemele care pot apărea în
practică, este necesar să se
prevadă expres că, la emiterea
unor autorizaţii de construire
corespunzătoare obiectivelor şi
etapelor de dezvoltare, vor fi
utilizate avizele, acordurile şi
permisele prealabile deja
obţinute, fără a fi necesară
reluarea procedurilor de avizare
pentru fiecare acord în parte.
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ART. 43. –
(11) Avizul de gospodarire a
apelor emis cu privire la
lucrări aferente unor activităţi
miniere de interes public
deosebit va fi valabil de la data
emiterii sale si pana la data
finalizarii executiei lucrarilor
pentru care a fost emis.
Posesorul
unui
aviz
de
gospodarire a apelor are
obligatia sa anunte emitentul,
in scris, data de incepere a
executiei, cu 10 zile inainte de
aceasta.

Clarificare necesară in cazul
activităţilor miniere, deoarece
procedura de autorizare dureaza
mai mult decat in cazul altor
activitati.

80.

Art. 431. - Certificatul de
urbansim obţinut în scopul
desfăşurării
de
activităţi
miniere aferente proiectelor
miniere de interes public
deosebit este independent şi
separat de toate avizele şi
aprobările eliberate în baza sa,
în
vederea
obţinerii
autorizaţiei de construcţie. În
cazul în care certificatul de
urbanism expiră sau devine
inaplicabil ori invalid, toate
avizele şi probările obţinute în
baza certificatului de urbanism
rămân în vigoare, cu excepţia
cazului în care acestea au fost
obţinute prin nerespectarea

Clarificare necesară pentru a
sublinia caracterul certificatului
de urbanism de act de
informare.





sau încălcarea legii.
81.

Art. 45. - (1) Redevenţa minieră Corelare cu OUG 102 din
cuvenită bugetului de stat se 14.11.2013
stabileşte, la încheierea licenţei
ori la eliberarea permisului de
exploatare, după cum urmează:
a) o cotă procentuală de 5% din
valoarea producţiei miniere
pentru
minereuri
feroase,
neferoase, de aluminiu şi roci
aluminifere,
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) o cotă procentuală de 4%
din valoarea producţiei miniere
pentru cărbuni;
c) o cotă procentuală de 6%
din valoarea producţiei miniere
pentru metale nobile, plătibilă în
bani sau în natură în vederea
procesării pe teritoriul României
d) echivalentul în lei a 0,875
euro, pe unitatea de producţie
minieră,
pentru
substanţe
nemetalifere;
e) echivalentul în lei a 0,4375
euro, pe unitatea de producţie
minieră, pentru roci magmatice,

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,





roci
metamorfice,
calcare
industriale şi de construcţii,
dolomită, gresie şi tufuri
industriale;
f) echivalentul în lei a 0,50
euro, pe unitatea de producţie
minieră, pentru argile, marne,
loess, nisip şi pietriş, nisip şi roci
caolinoase;
g) echivalentul în lei a 0,6875
euro pe unitatea de producţie
minieră,
pentru
alabastru
industrial, piatră ponce, sienite
nefelinice, gips, cretă, nisip
silicios, bentonită, nisip caolinos,
ardezie şi diatomită;
h) echivalentul în lei a 2,5
euro, pe unitatea de producţie
minieră,
pentru
bazalt
ornamental, dacit ornamental,
andezit
ornamental,
riolit
ornamental, granit ornamental şi
granodiorit ornamental;
i) echivalentul în lei a 3,125
euro, pe unitatea de producţie
minieră,
pentru
alabastru
ornamental, aragonit ornamental
şi siliconite ornamentale;
j) echivalentul în lei a 3,75
euro, pe unitatea de producţie
minieră, pentru marmură, calcar
ornamental, gresie ornamentală,
travertin şi tufuri ornamentale;
k) echivalentul în lei a 1,0
euro, pe unitatea de producţie

pe unitatea de producţie
minieră, pentru argile, marne,
loess, nisip şi pietriş, nisip şi
roci caolinoase;
e)echivalentul în lei 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 în lei 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 în lei a 2,50 euro,
pe unitatea de producţie
minieră, pentru alabastru
ornamental, aragonit ornamental
şi siliconite ornamentale;
h)echivalentul în lei 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.





minieră, pentru săruri haloide."
l) pentru ape de izvor,
îmbuteliate la sursă, destinate
comercializării se stabileşte în
echivalentul a 2 euro/1.000 litri,
la cursul de schimb oficial lei /
euro stabilit în prima zi
lucratoare a lunii octombrie din
anul precedent publicat in
jurnalul oficial al Uniunii
Europene.
Aceste valori sun valabile pana
la modificarea lor prin Lege.
Art. 45. – (12)
În cazul
exploatărilor
miniere
din
cadrul proiectelor miniere de
interes public deosebit, prin
derogare de la dispoziţiile art.
3 pct. 31 şi art. 45 alin. (1),
statul român are opţiunea de a
solicita titularului licenţei de
exploatare ca plata redevenţei
să se facă
în natură.
Mecanismul prin care se va
realiza plata în natură a
redevenţei în conformitate cu
prezentul articol se va stabili
prin hotărâre a Guvernului.

82.

83.

3

Art.45- (1 ) În cazul proiectelor
miniere de interes public
deosebit derulate de titularii de
licenţe
miniere
de





Dreptul de opțiune cu privire la
plata redevenței în natură
aparține exclusiv statului
român.

Prin natura lor, proiectele
miniere au o perioadă de
implementare îndelungată şi, în
plus, presupun efectuarea celor
mai importante investiţii în

exploatare,prevederile art 15324
din legea nr 31/1990 cu
modificările şi completările
ulterioare, se aplică începând cu
primul an de exploatare efectivă
a resurselor minerale prevăzute
în licenţă.





fazele de pregătire şi de
construcţie a proiectelor
(construcţia minei,
achiziţionarea de utilaje etc.).
Autorizarea şi construirea
acestor proiecte se poate întinde
pe perioade mari de timp, mult
mai mari decât în cazul
proiectelor obişnuite de
investiţii. Prin urmare, înainte
de dobândirea oricăror beneficii
din valorificarea resurselor
exploatate, investitorul
realizează marea majoritate a
investiţiei, investiţia întinzânduse pe o perioadă foarte lungă de
timp. Această particularitate a
proiectelor miniere afectează
situaţia financiară a titularilor de
licenţă, conducând la
deteriorarea continuă a
raportului dintre activul net şi
capitalul social al acestora
(diminuat masiv şi constant de
cheltuielile efectuate pentru
realizarea primelor faze ale
investiţiei). Date fiind
consecinţele potenţiale ale
nerespectării raportului minim
activ net/capital social, este
necesară acordarea unui termen
de graţie pentru aplicarea
măsurilor prevăzute de lege
pentru restabilirea raportului
dintre capitalul social şi activul

net, rezonabil în contextul
industriei miniere.
84.

c) exploatarea a devenit
nerentabilă economic.

66. Articolul 51 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„Art.51. - (1) Activitatea minieră de
exploatare a unui zăcământ încetează:
I. La iniţiativa titularului de licenţă:
a) la data expirării duratei pentru care
a fost acordată concesiunea;
b) ca urmare a renunţării la
concesiune datorită uneia din
următoarele cauze:
- epuizarea rezervelor exploatabile;
- continuarea exploatării a devenit
imposibilă datorită unor cauze
naturale cum ar fi : inundaţii, surpări,
alunecări 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;
__

(2) Când una dintre cauzele

II. La iniţiativa autorităţii competente
ca urmare a anulării licenţei, prin
executarea garanţiei financiare pentru
închiderea minei şi reabilitarea
mediului.
(2) Când una dintre cauzele
enumerate la alin. (1) este constatată,

Art. 51. - (1) Activitatea
minieră de exploatare a unui
zăcământ încetează când:
a) resursele minerale
exploatabile s-au epuizat;
b) continuarea exploatării a
devenit imposibilă datorită unor
cauze naturale - inundaţii,
surpări, alunecări de teren - sau
provocate - focuri endogene,
explozii de gaze -, ale căror
efecte nu pot fi înlăturate prin
intervenţii tehnice, în condiţii
economice;





enumerate la alin. (1) este
constatată, titularul licenţei
supune autorităţii competente
avizarea încetării exploatării.

(3) Autoritatea competentă
avizează închiderea definitivă
sau temporară a activităţii de
exploatare pe baza planului de
încetare a activităţii. Pentru
perimetrele concesionate
companiilor şi societăţilor
naţionale miniere închiderea va
fi aprobată în prealabil de
ministerul de resort.

titularul licenţei supune autorităţii
competente
avizarea
încetării
activităţii miniere, având obligaţia
închiderii minei şi reabilitării
mediului,
conform
prevederilor
asumate prin licenţă.
(3) Autoritatea competentă avizează
închiderea definitivă sau temporară a
activităţii de exploatare pe baza
Planului de încetare a Activităţii.
Pentru
perimetrele
miniere
concesionate societăţilor naţionale,
companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale miniere la care statul este
acţionar majoritar închiderea va fi
aprobată în prealabil de ministerul de
resort,"
Art.523 (1) Prin excepţie de la
prevederile art.19 alin.(2) şi (3)
şi art.521, activitatea minieră
va putea fi reluată de titular în
baza licenţei de concesiune
pentru exploatare existentă, în
următoarele cazuri :
a.societatea/compania are la
momentul solicitării un plan de
reorganizare aprobat, prin
care se prevede utilizarea
direct de către societate în
cadrul procedurii de insolvenţă
a acestor licenţe, sau care
prevede în cadrul aceluiaşi
plan, transferul acesteia către

85.
__
__





Se
propune
completarea
prevederilor de la art.522 pentru
a facilita reorganizarea agenţilor
ecomnomici
din
industria
mineritului aflaţi în procedura
insolvenţei.

alte societăţi la care societatea
în
reorganizare
deţine
participaţii.
b.societatea/compania are în
strategia
de
dezvoltare
aprobată
de
acţionarul
majoritar, reluarea activităţii
miniere în aceste perimetre pe
baza studiului de fezabilitate
care demonstrează viabilitatea
economică a activităţii.
(2)Planul de reorganizare,
strategia de dezvoltare şi
studiul
de
fezabilitate
prevăzute la lit.a şi b ale
alin.(1) vor fi depuse la
autoritatea competentă prin
ministerul de resort.
(3)Costurile aferente şi ulterior
cele de închidere şi ecologizare
se suportă de (noul) titular de
licenţă de concesiune pentru
exploatare.
86.

73. Articolul 56 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 56. - Ministerul de resort
„Art.56. - Ministerul de resort asigură
asigură desfăşurarea activităţilor desfăşurarea activităţilor miniere
miniere conform prezentei legi, conform prezentei legi, astfel:
astfel:
……………
e) elaborează şi implementează
programul anual de lucrări de
conservare, închidere a minelor,
………………………….
reabilitare a mediului şi monitorizare
postînchidere pentru obiectivele





73. Articolul 56 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art.56. – (1) Ministerul de resort
asigură desfăşurarea activităţilor
miniere conform prezentei legi,
astfel:
r) promovează strategii şi politici
publice in domeniul resurselor
minerale strategice.

miniere aprobate la închidere prin
hotărâri de Guvern;

89

89

Capitolul XI: Sancţiuni
Art. 57.
(1) Nerespectarea de către
titularii
permiselor
şi
licenţelor
a
obligaţiilor
prevăzute în prezenta lege
constituie contravenţie dacă,
potrivit legii penale, nu
constituie infracţiune şi se
sancţionează
cu
amendă
contravenţională după cum
urmează:
a) de la 30.000.000 lei la
60.000.000
lei,
pentru
încălcarea obligaţiilor stabilite
la art. 23 şi la art. 39 alin. (1)
lit. b), d), e), f), h) şi i) şi alin.
(2) lit. c);



(2) In scopul implementarii
programului prevazut la lit. e)
se va infiinta Oficiul pentru
implementare programelor de
inchidere a minelor, reabilitare
a mediului şi monitorizare
postinchidere
pentru
obiectivele miniere, instituţie
publica
în
subordinea
ministerului de resort;

La art. 57, alin. (1) după lit. a) se
adaugă încă o literă, lit. a1)cu
următorul cuprins:
a1) de la 1000000 lei5000000lei pentru încălcarea
obligaţiilor stabilite la Capitolul
III1, art. 372, literele p) şi r), iar
nerespectarea repetată a acestora
poate atrage după sine şi
retragerea
dreptului
de



exploatare.

87.

Art. 60 -(1)Prevederile
licenţelor de explorare şi/sau
exploatare încheiate înainte de
intrarea în vigoare a prezentei
legi şi aprobate sau în curs de
aprobare de către Guvern
rămân valabile pe întreaga lor
durată, în condiţiile în care au
fost încheiate.

Amendament propus de Grupul
parlamentar al PNL
Art. 60 - (1) Prevederile
licenţelor de explorare şi/sau
exploatare intrate în vigoare,
precum şi cele încheiate până la
data publicării prezentei legi
rămân valabile pe întreaga lor
durată, în condiţiile în care au
fost încheiate.

__

Amendament propus de comisie
initiat de PATROMAT

(2)La solicitarea titularilor de
licenţe de explorare şi/sau
exploatare, prevederile
licenţelor valabil încheiate la
data intrării în vigoare a
prezentei legi se modifică şi se
completează în sensul
prevederilor prezentei legi.
(3)Acordarea directă a licenţelor
de exploatare se va face în
condiţiile existente la data
depunerii solicitărilor numai
pentru instituţiile publice,
companiile naţionale miniere şi __
societăţile comerciale care la
data de 15 iunie 2001 aveau
depuse la autoritatea
competentă documentaţiile
necesare obţinerii acestora.



(4)Sediul social sau filiala cu



personalitate juridică să fie în
localitatea pe teritoriul căreia
se derulează activitatea pentru
care a primit licenţa/permisul
sau în judeţul în care îşi
desfăşoară
activitatea
preponderent
pe
baza
licenţei/permisului în care sunt
mai multe perimetre de
explorare/exploatare.
Amendament propus
senator Sorin Bota

dl.

Art. 601 Titularii permiselor
sau licenţelor de prospecţiune,
explorare sau exploatare, după
caz, care nu achită în termenii
legali stabiliţi prin prezenta
lege taxele şi redevenţele
miniere datorate bugetului de
stat sau nu a constituit, în
conformitate cu prevederile
prezentei
legi,
garanţia
financiară pentru reabilitarea
mediului, nu au dreptul de a
participa la concursul public
de oferte pentru obţinerea
licenţei de explorare sau
exploatare, după caz, sau nu li
se poate acorda un alt permis
de exploatare ori prospecţiune

88.

89

de

Articolul 62 se modifică şi va 89

Capitolul XI: Dispoziţii finale





Art. 62. În termen de 90 de zile
de la publicarea prezentei legi în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, autoritatea competentă
va elabora normele de aplicare a
acesteia, care se aprobă prin
hotărâre a Guvernului.

avea următorul cuprins:
„Art. 62 (1) Normele
metodologice se elaborează de
către ministerul de resort
responsabil,
cu
respectarea
procedurilor de transparenţă
decizională, şi se publică în
Monitorul Oficial în termen de
90 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi.
(2) Normele
prezentei
legi au caracter de normă
specială şi se aplică cu prioritate
faţă de normele generale.
Amendamente
propuse
de
Grupul parlamentar al PNL





Anexa II
AMENDAMENTE
Nr
crt.
0
1

Text proiect de lege
1

RESPINSE

Text propus
(autorul amendamentelor)
2
Propunem modificarea art. 1 care va avea
următorul cuprins:
Art. 1 Resursele minerale situate pe teritoriul şi
în subsolul ţării şi al platoului continental în
zona economică a României din Marea Neagră,
delimitate conform principiilor dreptului
internaţional şi reglementărilor din convenţiile
internaţionale la care România este parte, fac
obiectul exclusiv al proprietăţii publice.

I. Motivaţia susţinerii
Camera
II. Motivaţia respingerii
decizională
3
4
Pentru a respecta întocmai Camera
prevederile art. 136 alin (3) Deputaţilor
din Constitţia României,
republicată

La art. 2, după alin (1) propunem introducerea
unui alineat nou, alin (1)2, cu următorul
cuprins:
(1)2 Fac parte din domeniul public al unităţilor
administrativ-teritoriale: rocile bituminoase,
apele geotermale, gazele care le însoţesc, apele
minerale naturale (gazoase şi plate) şi apele
minerale terapeutice.

Pentru stabilirea cu claritate a Camera
resurselor minerale care fac Deputaţilor
parte din domeniul public al
unităţilor
administrativteritoriale.

Art. 1 Resursele minerale situate pe
teritoriul şi în subsolul ţării şi al platoului
continental în zona economică a
României din Marea Neagră, delimitate
conform
principiilor
dreptului
internaţional şi reglementărilor din
convenţiile internaţionale la care
România este parte, fac obiectul exclusiv
al proprietăţii publice şi aparţin statului Autor: Antal István, Deputat UDMR
român.
Dep.Moldovan Iosif-UDMR
2

Autor: Antal István,Deputat UDMR
Dep.Moldovan Iosif-UDMR





0

1
3

2

3

La art. 2 se va înlocui denumirea de
gazoasă cu carbogazoasă şi plată cu
necarbogazoasă
Autor: Antal István,Deputat UDMR
Dep.Moldovan Iosif-UDMR

4

Conform HG 1020/2005, care transpune Camera
Directiva Europeană nr. 2009/54/CE, apa Deputaţilor
minerală naturală carbogazoasă este
definită la art. 18. Prin urmare o apă
minerală naturală, poate fi numai
carbogazoasă
sau
necarbogazoasă.
Nicăieri în directiva Europeană nr.
2009/54/CE şi implicit în HG 1020/2005,
nu apare noţiunea de apă plată, care să
definească o apă minerală naturală
necarbogazoasă.

4

La art. 2 se va introduce după ape Din punct de vedere geologic, Camera
fizico-chimic, Deputaţilor
minerale naturale (carbogazoase şi hidrogeologic,
necarbogazoasă) şi apele de izvor
microbiologic şi al condiţiilor de tratare,
acestea sunt identice cu apele minerale
Autor: Antal István,Deputat UDMR
naturale. Aceste sunt definite de art. 26
Dep.Moldovan Iosif-UDMR
din HG 1020/2005.
La acest moment, acest tip de apă nu este
administrat de nicio autoritate şi în plus
se poate percepe pentru exploatarea lor
redevenţă
către
bugetul
statului,
redevenţă care să fie mai mică decât cea
pentru apele minerale naturale. Pentru
exploatarea acestor ape, utilizatorul
plăteşte la Administraţia Naţională Apele
Române o taxă ca pentru orice apă
potabilă.

5

La art. 2, la amendamente propuse, se
poate elimina punctul 2 şi nu punctul 1





Camera
Deputaţilor
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1

2

3

4

Autor: Antal István,Deputat UDMR
Dep.Moldovan Iosif-UDMR
6 20. La articolul 3, punctul 31 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
31. redevenţă minieră – suma ce
trebuie plătită bugetului de stat, de
către titularul licenţei, pentru
concesionarea
sau
darea
în
administrare a activităţii miniere de
exploatare, şi/sau de către titularul
permisului de exploatare pentru
activitatea minieră desfăşurată pe
baza acestuia.

La pct. 20, la art. 3, pct. 31 propunem
modificarea textului:
31. redevenţă minieră – suma ce trebuie
plătită bugetului de stat şi bugetelor
locale, după caz, de către titularul
licenţei, pentru concesionarea sau darea
în administrare a activităţii miniere de
exploatare, şi/sau de către titularul
permisului
de
exploatare
pentru
activitatea minieră desfăşurată pe baza
acestuia.

Definiţia trebuie să fie cuprinzătoare, Camera
referindu-se şi la redevenţa cuvenită Deputaţilor
bugetelor locale, atât în cazul în care
aceasta se datorează pentru resurse
minerale aflate în proprietatea publică a
unităţilor administrativ-teritoriale cât şi
pentru procentul ce le revine din
exploatarea resurselor minerale aflate în
proprietatea publică a statului.

Autor: Antal István, Deputat UDMR
Dep.Moldovan Iosif-UDMR
7

La art. 4, alin (4) se va completa, după
pe teritoriul României cu şi care nu
corespundă legislaţiei Uniunii Europene
în domeniu şi îndepărtate de locuinţe pe
o rază de minim 2 km de ultima locuinţă
din localitatea/localităţile din apropiere.

Există posibilitatea ca unele iazurile de Camera
depozitare şi depozitele vechi să Deputaţilor
îndeplinească condiţiile prevăzute de
legislaţia Uniunii Europene.

Autor: Antal István,Deputat UDMR
Dep.Moldovan Iosif-UDMR
8 Art. 11(1)Efectuarea de
miniere pe terenurile pe
amplasate monumente
culturale,
religioase,
arheologice de interes



activităţi
care sunt
istorice,
situri
deosebit,

La art. 11. se va modifica şi va avea
următorul conţinut: Efectuarea de
activităţi miniere pe terenurile pe care
sunt amplasate monumente istorice,
culturale, religioase, situri arheologice



Dacă se ţine seama că perimetrele de Camera
protecţie hidrogeologică pot avea Deputaţilor
suprafeţe mari (uneori peste 100 de kmp)
şi că în cadrul acestora pot executa
activităţi miniere mai multe societăţi

0

1

2

3

rezervaţii naturale, zonele de
protecţie sanitară şi perimetrele de
protecţie
hidrogeologică
ale
surselor de alimentare cu apă,
precum şi instituirea dreptului de
servitute pentru activităţi miniere
pe astfel de terenuri sunt strict
interzise.
(2)Excepţiile de la prevederile alin.
(1) se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului, cu avizul autorităţilor
competente în domeniu şi cu
stabilirea de despăgubiri şi alte
măsuri compensatorii.

de interes deosebit, rezervaţii naturale,
zonele de protecţie sanitară şi
perimetrele de protecţie hidrogeologică
ale surselor de alimentare cu apă,
precum şi instituirea dreptului de
servitute pentru activităţi miniere pe
astfel de terenuri sunt permise cu
avizul Autorităţilor în domeniu şi cu
acordul titularilor pentru care au fost
instituite zonele de protecţie sanitară şi
perimetrele de protecţie hidrogeologică
ale surselor de alimentare cu apă.

comerciale, a obţine Hotărâri de Guvern
pentru fiecare operator în parte, poate
dura foarte mult timp, întârziindu-se
astfel începerea activităţilor miniere, cu
consecinţele economice negative de
rigoare (neplata taxei pe activitatea
minieră, a redevenţei, stoparea creierii
locurilor de muncă, etc.).

9 (2)Titularul licenţei de explorare
are dreptul să continue, până la data
intrării în vigoare a licenţei de
exploatare acordate în condiţiile art.
18 alin. (2) lit. a) şi ale art. 20,
executarea activităţilor miniere de
exploatare
experimentală,
de
conservare şi întreţinere a lucrărilor
miniere executate în perimetrul de
explorare instituit.

Art. 17, alin (2) se va completa, după
„cu sau fără comercializarea şi
valorificarea produselor miniere” cu
excepţia apelor minerale naturale, şi a
altor resurse minerale cu efect terapeutic
(nămoluri şi turbe terapeutice, ape
minerale
terapeutice
şi
gaze
necombustibile)

10



4

Autor: Antal István,Deputat UDMR
Dep.Moldovan Iosif-UDMR
Camera
Deputaţilor

Autor: Antal István,Deputat UDMR
Dep.Moldovan Iosif-UDMR
Art. 17, se va completa cu alin (3), care
va avea următorul cuprins: Apele
minerale naturale şi alte resurse
minerale cu efect terapeutic pot fi
valorificate în perioada cuprinsă între
expirarea duratei de valabilitate a



Spre deosebire de celelalte substanţe Camera
minerale, apele minerale naturale şi alte Deputaţilor
resurse minerale cu efect terapeutic nu
pot fi utilizate ca atare, decât dacă s-a
certificat faptul că îndeplinesc condiţiile
de apă minerală naturală şi/sau resursă
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4

licenţei de explorare şi semnarea minerală terapeutică. Acest lucru nu se
licenţei de exploatare, numai dacă la poate stabilii decât după înregistrarea de
sfârşitul licenţei de explorare pentru rezerve pentru aceste substanţe.
acestea, pe surse/zăcământ, au fost
înregistrate rezerve de substanţă
minerală utilă.
Autor: Antal István,Deputat UDMR
Dep.Moldovan Iosif-UDMR
11

Art. 20, alin. (1) se va completa cu lit. f:
Pentru nămolurile şi turbele terapeutice,
gazele necombustibile, apele geotermale,
gazele care le însoţesc, apele minerale
naturale
(carbogazoase
şi
necarbogazoase), apele de izvor, apele
minerale terapeutice, în plus se vor
depune următoarele documentaţii:
- Documentaţia pentru delimitarea şi
fundamentarea perimetrului de protecţie
sanitară (zona cu regim sever şi zona de
restricţie;
- Documentaţia pentru delimitarea şi
fundamentarea perimetrului de protecţie
hidrogeologică.
Autor: Antal István,Deputat UDMR
Dep.Moldovan Iosif-UDMR

Obligativitatea
instituirii
acestor Camera
perimetre pentru nămolurile şi turbele Deputaţilor
terapeutice, apele minerale (minerale
şi/sau terapeutice ) este dată de HG
930/2005, art. 2 şi 3. Pentru apele
geotermale, deoarece intră în categoria
ape subterane, este necesară instituirea
acestor perimetre (acest lucru este
prevăzut la art. 55, lit. i din Legea
minelor nr. 85/2003). Acest lucru este
absolut necesar şi pentru gazele
necombustibile, dacă se ţine seama că
acestea sunt reprezentate de dioxidul de
carbon mofetic care este folosit în
proporţie de peste 90% ca factor
terapeutic (dioxidul de carbon folosit în
bazele de tratament).
Urmează ca după apariţia noii Legi a
minelor, HG 930/2005 să fie completat
cu aceste două noi substanţe

12 Art. 20 (1)Licenţa de exploatare se Art. 21, alin. (1) se va elimina denumirea La art. 2, alin(1) nu este prevăzută Camera
acordă prin negociere, în baza unei de apelor termoninerale.
această resursă minerală şi care în plus Deputaţilor





0

1

2

3

cereri însoţite de:
a)studiul de fezabilitate privind Autor: Antal István,Deputat UDMR
valorificarea resurselor minerale şi Dep.Moldovan Iosif-UDMR
protecţia zăcământului, ce va
cuprinde şi planul iniţial de încetare
a
activităţii,
întocmit
în
conformitate cu normele emise de
autoritatea competentă;
b)planul de dezvoltare a exploatării,
întocmit în conformitate cu
instrucţiunile tehnice emise de
autoritatea competentă;
c)studiul de impact asupra mediului
şi bilanţul de mediu, după caz,
întocmite în condiţiile legii;
d)planul de refacere a mediului şi
proiectul tehnic, întocmite în
conformitate
cu
instrucţiunile
tehnice emise de autoritatea
competentă;
e)studiul de evaluare a impactului
social şi planul de atenuare a
impactului social, în conformitate
cu instrucţiunile tehnice emise de
autoritatea competentă în domeniul
muncii şi solidarităţii sociale
împreună cu ministerul de resort.
13



4

este sinonimă cu apelor geotermale.

Camera
Art. 21 alin. (2) nămolurile terapeutice (conform art.2, alin (1)
şi turbele terapeutice vor fi înlocuite cu Tot de la acest alineat for fi scoase: ape Deputaţilor
nămolurile şi turbele terapeutice
termominerale şi gazele care însoţesc
apele minerale terapeutice.
Tot de la acest alineat for fi scoase: ape Aceste substanţe minerale au fost
termominerale şi gazele care însoţesc prevăzute la alin. 1 şi datorită
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apele minerale terapeutice.
Se vor introduce aici apele de izvor

4

complexităţii lor licenţele de exploatare
trebuie aprobate prin Hotărâre de Guvern.

Autor: Antal István,Deputat UDMR
Dep.Moldovan Iosif-UDMR
14 Art.28
(4)
La
depunerea Art.28 alin.(4) se elimină.
documentelor pentru obţinerea sau
reînnoirea licenţelor/permiselor de Autor: Antal István,Deputat UDMR
exploatare, solicitanţii vor prezenta Dep.Moldovan Iosif-UDMR
un acord de reabilitare încheiat cu
autorităţile administraţiei publice
locale pentru cazurile în care
transportul rutier al resurselor
minerale afectează infrastructura
rutieră şi clădirile adiacente din
localităţile urbane sau rurale
respective.
15 (1)Rocile utilizabile în construcţii,
turba şi apele minerale, situate pe
suprafeţe de teren aflate în
proprietatea persoanelor fizice, pot
fi folosite de către proprietarul
suprafeţei numai dacă nu fac
obiectul unei concesiuni existente şi
numai pentru nevoile proprii, fără
drept de comercializare. Folosirea
este scutită de la plata taxelor şi a
redevenţelor legale, cu condiţia
încunoştinţării
autorităţii
competente prin organele sale
teritoriale.



Camera
Deputaţilor

Art. 29 alin (1) se va completa după Din punct de vedere constructiv un foraj Camera
apele geotermale cu exploatate din poate fi echipat astfel încât să dea un Deputaţilor
debit maxim dorit. Astfel se pot executa
emergenţe naturale (izvoare).
mai multe foraje al căror debit maxim
Autor: Antal István,Deputat UDMR
exploatabil pe fiecare, să nu depăşească
Dep.Moldovan Iosif-UDMR
0,2 l/s, dar care împreună, pot însuma
debite mari pentru care ar trebuii,
conform legii să se plătească taxe şi
redevenţe. În plus, acest tip de exploatare,
deoarece nu intră sub incidenţa Legii
minelor şi nu poate fi controlată, poate să
ducă la deteriorarea zăcământului.
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16 La art. 44:
Art. 44
(1)Titularii
licenţelor/permiselor
sunt obligaţi la plata către bugetul
de stat a unei taxe pentru activitatea
de prospecţiune, explorare şi
exploatare a resurselor minerale,
precum şi a unei redevenţe miniere.
După
alin
(1)
propunem
introducerea unui alin nou, alin (1)1

2

3

La art. 44 alineatul 1 se modifică şi va
ava următorul cuprins:
(1)Titularii licenţelor/permiselor sunt
obligaţi la plata către bugetul de stat şi
către bugetul local a unei taxe pentru
activitatea de prospecţiune, explorare şi
exploatare a resurselor minerale, precum
şi a unei redevenţe miniere.
După alin (1) propunem introducerea
unui alin nou, alin (1)1, cu următorul
cuprins:
(1)1 Din cuantumul taxelor pentru
activitatea de prospecţiune, explorare şi
exploatare a resurselor minerale, 50%
revine bugetului de stat şi 50% revine
bugetului unităţii adminitrativ-teritoriale
pe a cărei rază teritorială
se află
perimetrul de prospecţiune, explorare şi
exploatare. Dacă perimetrul se află pe
raza a două sau mai multe unităţi
teritorial-administrative, cuantumul taxei
se împarte proporţional cu suprafaţa
perimetrului aflate în proprietatea
fiecăreia.
Autor: Antal István,Deputat UDMR
Dep.Moldovan Iosif-UDMR
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Art. 45 se introduce un alin nou 31
Redevenţa minieră cuvenită bugetului
de stat pentru apele de izvor la sursă se
stabileşte în echivalentul a 2 euro/1000
litri, la cursul Băncii Naţionale a
României de la data plăţii.



4

Pentru claritatea textului şi pentru Camera
evidenţierea cotei-părţi ce revin statului Deputaţilor
şi, respectiv, unităţilor administrativteritoriale
pentru
activităţile
de
prospecţiune, explorare şi exploatare a
resurselor minerale.
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Autor: Antal István,Deputat UDMR
Dep.Moldovan Iosif-UDMR
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Art. 51 alin (1) se va completa cu lit. f):
Activitatea minieră de exploatare a
unui zăcământ de apă minerală
naturală, apă minerală terapeutică,
apă de izvor şi încetează în termen de
365 de zile de la data constatării că
substanţa minerală nu mai corespunde
calităţilor pentru care a fost
înregistrată.
Autor: Antal István,Deputat UDMR
Dep.Moldovan Iosif-UDMR





Conform cap. 3, Anexa 2, alin 3 din HG Camera
1020/2005, Atunci când în timpul Deputaţilor
exploatării se constată că apa minerală
naturală este poluată şi nu mai prezintă
caracteristicile microbiologice stabilite
la art. 12 din norme, cel care exploatează
sursa trebuie să suspende imediat toate
operaţiile de furnizare a apei pentru
îmbuteliere, până la eliminarea cauzei
poluării şi până când apa va respecta
prevederile respective.
Dacă se constată că în termen de 365 de
zile apa nu mai îndeplineşte condiţiile
microbiologice, înseamnă că a avut loc o
deteriorare ireversibilă a zăcământului.
Aceasta poate fi extinsă şi pentru
compoziţia fizico chimică atunci când
apar depăşiri la indicatorii privind
puritatea originii apei (la sursă) şi la
constituenţii prezenţi în mod natural în
apele minerale naturale şi a căror
depăşire a concentraţiilor maxime admise
poate constituii un factor de risc pentru
sănătatea publică.
Cu toate că pentru apele minerale
terapeutice (de cură internă şi externă) nu
există explicit o astfel de prevedere, se
poate considera extinderea acesteia şi
asupra acestor ti de ape, în condiţiile ca
aceasta este considerată ca medicament.
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19 i)instituie perimetre de protecţie
hidrogeologică pentru zăcămintele
de ape subterane minerale naturale,
geotermale şi termominerale, de
nămoluri şi de turbe terapeutice şi
avizează instituirea perimetrelor de
protecţie sanitară;

2

3

Art. 55 alin 1 lit. i) se modifică şi va
avea următorul cuprins. Instituie
perimetre de protecţie hidrogeologică
şi avizează instituirea perimetrelor de
protecţie sanitară pentru zăcămintele
de ape minerale naturale, ape minerale
terapeutice, ape geotermale, gazele
care le însoţesc, gaze necombustibile,
ape de izvor şi turbe şi nămoluri
terapeutice.
Autor: Antal István,Deputat UDMR
Dep.Moldovan Iosif-UDMR
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Din punct de vedere geologic, Camera
hidrogeologic,
fizico-chimic, Deputaţilor
microbiologic şi al condiţiilor de tratare,
acestea sunt identice cu apele minerale
naturale. Aceste sunt definite de art. 26
din HG 1020/2005.
La acest moment, acest tip de apă nu este
administrat de nicio autoritate şi în plus
se poate percepe pentru exploatarea lor
redevenţă
către
bugetul
statului,
redevenţă care să fie mai mică decât cea
pentru apele minerale naturale. Pentru
exploatarea acestor ape, utilizatorul
plăteşte la Administraţia Naţională Apele
Române o taxă ca pentru orice apă
potabilă.
Spre deosebire de celelalte substanţe
minerale, apele minerale naturale şi alte
resurse minerale cu efect terapeutic nu
pot fi utilizate ca atare, decât dacă s-a
certificat faptul că îndeplinesc condiţiile
de apă minerală naturală şi/sau resursă
minerală terapeutică. Acest lucru nu se
poate stabilii decât după înregistrarea de
rezerve pentru aceste substanţe.

