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AVIZ 
asupra propunerii legislative privind exploatarea  

resurselor minerale ale României 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, 
cu propunerea legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României, 
trimisă cu adresa nr. Pl-x 476 din 27 iunie 2011, înregistrată sub                 
nr. 21/201 din 29 iunie  2011.  

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 22 iunie 2011. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia a dezbătut iniţiativa 
legislativă menţionată mai sus pe parcursul mai multor şedinţe, dezbaterile 
finalizându-se în şedinţa din 28 septembrie 2011.  

  Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ trimis cu adresa 
nr. 268 din 14 martie 2011, avizul negativ al Consiliului Economic şi Social 
trimis cu adresa nr. 852 din 25 martie 2011 şi  punctul de vedere al Guvernului 
trimis cu adresa nr. 1029 din 3 mai 2011 prin care nu susţine adoptarea acestei 
iniţiativei legislative. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât 
soluţia propusă la art. 1 din prezenta propunere legislativă poate crea premisele 
încălcării dispoziţiilor art. 136 din Constituţia României, republicată, în măsura 
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în care „gestionarea, exploatarea sau valorificarea resurselor minerale ale 
României’’ se face prin alte modalităţi decât concesionarea.

Totodată, prin obligarea oricărei persoane, care doreşte să participe la 
punerea în valoare a resurselor minerale, să se asocieze cu statul prin intermediul 
unei „societăţi mixte la care statul să deţină minim 50% din acţiunile societăţii 
respective", sunt create premisele încălcării prevederilor art. 40 din Constituţia 
României, republicată, referitoare la dreptul de asociere. 

     De asemenea, propunerea legislativă contravine Directivei 94/22/CE din 
30 mai 1994 privind condiţiile de acordare şi folosire a autorizaţiilor de 
prospectare, explorare şi extracţie a hidrocarburilor, care instituie regula 
liberului acces la autorizaţiile de prospectare, explorare şi extracţie a 
hidrocarburilor. 

Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi                  
(un vot împotrivă), avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

   În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
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