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 Evoluţiile recente înregistrate în negocierile de aderare a 
României la Uniunea Europeană aferente aspectelor vizând concurenţa 
conduc la necesitatea alinierii legislaţiei naţionale în baza căreia se 
poate acorda ajutor de stat la practicile şi regulile existente pe plan 
internaţional şi european. 
 În acest context, pentru alinierea actelor normative existente prin 
care se instituie scheme de ajutor de stat, au fost stabilite măsuri prin 
compatibilizarea lor cu acquis-ul comunitar, având ca rezultat 
eliminarea celor incompatibile sau amendarea lor în mod 
necorespunzător. 
 Conform practicii actuale, compatibilizarea cu acquis-ul 
comunitar în materie de ajutor de stat trebuie realizată integral, anterior 
închiderii provizorii a negocierilor, prevăzută a se realiza în cursul 
semestrului I al anului 2004. 
 În cursul  anului 2003, a fost adoptată de către Parlament Legea 
minelor nr. 85/2003, privind desfăşurarea activităţilor miniere în 
România, ale cărei prevederi vizează printre altele şi acordarea unor 
facilităţi de ordin fiscal titularilor de licenţă. 

Facilităţile acordate în baza articolului 50 din Legea minelor        
nr. 85/2003 se referă la scutirea de la plata taxelor vamale, pe întreaga 
durată a licenţei, pentru unele bunuri şi echipamente necesare executării 
diverselor activităţi miniere sau a unor acţiuni de reabilitare a mediului 
deteriorat ca urmare a activităţilor miniere. 

Acordarea unor asemenea facilităţi nu este în concordanţă cu 
criteriile privind acordarea ajutorului de stat, întrucât sub această formă 
ajutorul respectiv nu este cuantificabil. În acelaşi timp, în contextul 
aderării la Uniunea Europeană, România trebuie să se alinieze, în 
relaţiile cu ţările terţe, la Tariful vamal comun, nemaifiind posibilă 
acordarea unor facilităţi de o manieră unilaterală. Totodată, acordarea 
unor asemenea facilităţi nu se justifică, în condiţiile în care, în prezent, 
peste 75% din importurile româneşti se efectuează fără taxe vamale, ca 
urmare a acordurilor de liber schimb încheiate de România în relaţiile 
cu diverşi parteneri externi şi în contextul continuării negocierilor 
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comerciale multilaterale din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului 
vizând liberalizarea comerţului internaţional. 

Astfel, apare necesară amendarea corespunzătoare a Legii minelor 
nr. 85/2003 vizând desfăşurarea activităţilor miniere în România, prin 
eliminarea prevederilor art. 50 referitoare la facilităţile fiscale acordate 
titularilor de licenţă. Prin acest amendament se asigură compatibilitatea 
legislaţiei româneşti în domeniul minier cu regulile existente pe plan 
internaţional cu privire la acordarea ajutorului de stat. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat 

Legea pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003. 
 

 
 

 
 


