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COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI 
SERVICII 

 

COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU 
ECOLOGIC 

 
  Bucureşti, 11.03.2014 

Nr. 4c-3/562 Nr. 4c-27/22 

                                                                                                                  
   

     Către, 

   Biroul Permanent al  

                         Camerei Deputaţilor 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 

privind exploatarea resurselor naturale cu conţinuturi de metale preţioase ale 

României, trimisă Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru mediu şi 

echilibru ecologic pentru examinare pe fond, cu adresa nr. Plx. 608 din 16 

decembrie 2013. 

 
 
 
 
PREŞEDINTE, 

 
         PREŞEDINTE, 

IULIAN IANCU CARMEN ILEANA MOLDOVAN 
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  Bucureşti, 11.03.2014 

Nr. 4c-3/562 Nr. 4c-27/22 
 

R A P O R T      C O M U N 
asupra propunerii legislative privind exploatarea resurselor naturale  

cu conţinuturi de metale preţioase ale României 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru 

mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate, prin adresa nr. Pl.x 608 din 16 

decembrie 2013, înregistrată cu nr.4c-3/562 din 17.12.2013, respectiv cu 

nr.4c-27/22 din 26.02.2014 cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită, cu 

propunerea legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conţinuturi de 

metale preţioase ale României. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 9 decembrie 

2013, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat.  

 La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.508/10.06.2013); 

- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-

11/1499/04.02.2014); 

- avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-

2/770/26.02.2014); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.2111/08.11.2013). 
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 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

legal referitor la exploatarea, gestionarea şi valorificarea „resurselor naturale 

ale României, adică minereurile de orice fel, resursele cu conţinuturi de metale 

preţioase, în sensul zăcămintelor minerale cu conţinuturi de metale preţioase, 

reziduurile/depozitele de steril rezultate în urma unor exploatări cât şi a unor 

procese industriale, piritele, gazele şi petrolul aflate pe teritoriul sau în subsolul 

României.” 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii sesizate în fond au examinat 

propunerea legislativă în şedinţe separate, Comisia pentru industrii şi servicii în 

data de 19.02.2014, iar Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic în data de 

11.03.2014. 

La dezbateri au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 25 membri ai 

Comisiei pentru industrii şi servicii şi 18 deputaţi, din totalul de 20 membri ai 

Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. 

 Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor, cu unanimitate de 
voturi, respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 
soluţiile preconizate prin prezenta iniţiativă legislativă, potrivit cărora 
exploatarea resurselor se poate face „numai de către societăţi comerciale 
mixte, în cadrul cărora statul român va fi acţionar” sunt susceptibile de a aduce 
atingere dispoziţiilor art.135 din Constituţia României, republicată, referitoare la 
concurenţa loială. 

Art. 135 din Legea fundamentală statuează că economia României este 
economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă. De asemenea, 
statul este obligat să asigure libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, 
crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie. 
Prin urmare, în considerarea specificului economiei de piaţă, adoptarea unor 
reglementări restrictive, prin care să se limiteze accesul la activităţile de 
exploatare a resurselor minerale numai la societăţile comerciale mixte creează, 
în favoarea acestor operatori economici, un tratament preferenţial fără nicio 
motivare obiectivă şi rezonabilă. 

De asemenea, în lipsa unei motivări corespunzatoare, apreciem ca soluţiile 
propuse sunt susceptibile a aduce atingere şi dispoziţiilor art.45 din Constituţie 
referitoare la libertatea economică. 

De asemenea, iniţiativa legislativă nu este corelată cu regimul metalelor 
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preţioase în România conform cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.190/2000, existând riscul apariţiei unor paralelisme în raport de actul 
normativ.  

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform 
art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

           PREŞEDINTE, 

IULIAN IANCU CARMEN ILEANA MOLDOVAN 
 

 
 
 
 

 

SECRETAR, 
 

            SECRETAR, 
 

ANTAL ISTVAN VASILE DANIEL SUCIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Viorica Petraşcu                                                                                                      
 


