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Comisia pentru industrii si servicii 
 
                                                                                   Bucureşti, 10.09.2002 
                                                                          Nr. 23/60/2002 

 
 

RAPORT   SUPLIMENTAR 
asupra proiectului Legii minelor 

 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Art.  44 - (1) Titularii licenţelor sau permiselor 

sunt obligati 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. 
 

Nemodificat 
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Art.  44 - (1) Titularii licenţelor sau 
permiselor sunt obligati la plata către 
bugetul de stat a unei taxe pentru 
activitatea de prospecţiune, explorare şi 
exploatare a resurselor minerale, precum 
şi a unui procent de 80% din valoarea 
redevenţei miniere. 
 
Dep. Istvan Antal - UDMR 
 

 
 
 
 
 
În concordanţă cu prevederea 
de la alineatul nou (3) al art 45. 
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2. Art.  45 - (1) Redevenţa minieră cuvenită 

bugetului de stat se stabileşte la o cotă 
procentuală din valoarea producţiei miniere 
realizate anual, după cum urmează, pentru 
produsele miniere provenite din : huilă 2%, 
cărbune brun şi lignit 2%; minereurile feroase, 
neferoase, de aluminiu şi roci aluminifere, de 
metale nobile, radioactive, de pământuri rare şi 
disperse 2%; sărurile haloide 8%; substanţele 
utile nemetalifere 2%; rocile utile 10%; apele 
minerale naturale la sursă 20% şi alte substanţe 
minerale care cad sub incidenţa acestei legi 
5%. 
 

Art.  45 - (1) Redevenţa minieră cuvenită 
bugetului de stat se stabileşte la o cotă 
procentuală din valoarea producţiei 
miniere,  după cum urmează : 
a) o cota de 2% pentru carbuni, minereuri 
feroase, neferoase, de aluminiu şi roci 
aluminifere, de metale nobile, radioactive, 
pamanturi rare şi disperse, pietre 
pretioase şi semipretioase, produse 
reziduale miniere, roci bituminoase, 
ape terapeutice, ape termominerale, 
ape geotermale şi gazele care le 
însotesc, gazele necombustibile, 
nămoluri şi turbe terapeutice ; 
b) o cota de 6% pentru substanţe 
nemetalifere ; 
c) o cota de 6% pentru roci utile, cu 
excepţia rocilor ornamentale la care 
cota este de 10% ; 
d) o cota de 8% pentru săruri haloide ; 
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Corelare cu prevederile OUG 
nr. 47/2002 de modificare şi 
completare a Legii minelor 
nr.61/1998 şi a Legii petrolului 
nr.134/1995 care modifică cota 
unică de 2% cu o cotă 
diferenţiată în funcţie de 
importanţa resurselor minerale. 

3.  (2)Redevenţa minieră cuvenită 
bugetului de stat pentru ape minerale 
naturale la sursă se stabileşte în 
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echivalentul a 2 euro/1.000 litri la 
cursul Băncii Naţionale a României de 
la data plăţii. 
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4.  (3) Restul de 20% din valoarea 
redevenţei miniere se plăteşte către 
bugetele localitatilor pe teritoriul 
cărora se desfăşoară activitatea 
minieră. 
 
Dep. Istvan Antal - UDMR 
 
 

Suma vărsată la bugetele 
locale are ca scop întreţinerea 
infrastructurii locale utilizate şi 
afectate de activitatea minieră. 
 

5.  (4) În valoarea producţiei miniere nu 
intră valoarea rezultată din activitatea 
de prelucrare a produselor extrase. 
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Pentru definirea clară a valorii 
la care se aplică cota de 
redevenţă. 

6. (2) Redevenţa minieră este datorată din ziua 
începerii realizării producţiei şi este plătibilă 
trimestrial, cu scadenţă până la data de 20 a 
primei luni a trimestrului următor. 
 

(5) Redevenţa minieră este datorată din 
ziua începerii realizării producţiei şi este 
plătibilă trimestrial, cu scadenţă până la 
data de 20 a primei luni a trimestrului 
următor. 
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Se modifică poziţia alineatului 
de la (2) la (5). 
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Expert, Silvia Vlăsceanu 
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