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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 13.07.2005
           Nr.23/105/2005

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege
privind modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi Legii
petrolului nr.238/2004, transmis, cu adresa nr.P.L.-x 256 din 22 iunie 2005,
înregistrată la comisie sub nr.23/105 din 23 iunie 2005.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţie şi ale art.86 alin.(3)
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră
decizională.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte
din categoria legilor organice.

PREŞEDINTE,

Dan Ioan Popescu

industrii
Original
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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003

şi Legii petrolului nr.238/2004

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru
industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond, cu proiectul de Lege privind modificarea şi
completarea Legii minelor nr.85/2003 şi Legii petrolului nr.238/2004, transmis, cu adresa nr.P.L.-x 256 din 22 iunie
2005, înregistrată la comisie sub nr.23/105 din 23 iunie 2005.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.86 alin.(3) pct.1 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

Consiliul legislativ şi Consiliul Economic şi Social au avizat favorabil proiectul de lege cu avizul nr.584/24
mai 2005, respectiv 1074/25 mai 2005.

Proiectul de lege a fost dezbătut şi adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată în şedinţa din 20
iunie 2005, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată.

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii minelor nr.85/2003, precum şi
modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004. În primul caz, se propune amendarea unor soluţii în ce priveşte
dispoziţiile art.28, respectiv art.44, prin introducerea unor precizări cu privire la modalitatea de calcul a taxei pentru
activitatea de exploatare de 2,5% la valoarea producţiei realizate din activitatea de exploatare şi valorificare a resurselor
miniere, iar în al doilea caz, majorarea redevenţei petroliere pentru transport, tranzit şi operarea terminalelor, de la 5%
la 8%, precum şi introducerea unei cote de 3% din valoarea producţiei brute realizate, pentru operaţiunea petrolieră de
înmagazinare a gazelor naturale în depozite subterane.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a examinat proiectul de lege în
şedinţa din 5 iulie 2005.

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate cu art.51 şi art.52 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat,  din partea Ministerului Economiei şi Comerţului: domnul Secretar de Stat Dan Victor
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Alesandru, din partea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale: domnul Gheorghe Buliga – preşedinte şi domnul
Mihai German – director general, şi din partea Ministerului Finanţelor Publice: domnul Gheorghe Drăghici – expert.

La dezbaterile acestui proiect de lege, din totalul de 23 de membri ai comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi.
Raportul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform

art.73 alin.(3) lit.t) coroborat cu art.136 alin.(4) din Constituţia României, republicată.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru industrii şi servicii a hotărât să propună spre dezbatere şi adoptare

plenului Camerei Deputaţilor, proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi Legii
petrolului nr.238/2004, cu următoarele amendamente:

A M E N D A M E N T E     A D M I S E

Nr.
crt.

Text iniţial Text propus de comisie/Autorul
amendamentului

Motivaţia
susţinerii

0 1 2 3
1. LEGE

privind modificarea şi completarea
Legii minelor nr.85/2003 şi Legii

petrolului nr. 238/2004

Nemodificat

2. Art.I –Legea minelor nr.85/2003,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.197 din 27
martie 2003, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:

Art.I –Legea minelor nr.85/2003,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.197 din 27
martie 2003, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi
se completează după cum urmează:

Conform normelor de tehnică
legislativă.
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3. 1. La articolul 28, alineatul (3) va avea

următorul cuprins:
“(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. Garanţia
financiară pentru refacerea mediului se
constituie la data eliberării permisului, iar
plata redevenţei miniere şi a taxei pe
activitatea de exploatare se realizează în
condiţiile art.44 şi 45, etapizat, pe durata de
valabilitate a permisului de exploatare.”.

Nemodificat

 4.

                     --------------

2.La articolul 28, după alineatul (3)
se introduce un alineat nou, alin. (4)
cu următorul cuprins:
” (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 minerale afectează
infrastructura rutieră şi clădirile
adiacente din localităţile urbane sau
rurale respective.”

Din bugetele autorităţilor
publice locale nu pot fi
suportate costurile
reabilitărilor
infrastructurii rutiere şi a
clădirilor afectate de
transportul greu al
resurselor minerale prin
localităţile urbane sau
rurale iar degradarea
continuă a acestora
provoacă pagube
irecuperabile comunităţii
locale.
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Dep. Istvan Antal – UDMR

5. 2. La articolul 44, alineatele (4) – (6) vor
avea următorul cuprins:
„(4) Taxa pentru activitatea de exploatare

se stabileşte la o cotă de 2,5% din valoarea
producţiei realizate din activitatea de
exploatare şi valorificare a resurselor
minerale şi se achită trimestrial, până în
ultima zi a lunii următoare trimestrului
pentru care se calculează.
(5) Valoarea taxelor prevăzute la alin.(2) şi
(3) va fi reactualizată anual, la propunerea
autorităţii competente, prin hotărâre a
Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.
(6) Taxele prevăzute la alin.(2) şi (3) se

datorează anual şi se plătesc anticipat pentru
anul viitor, până la data de 31 decembrie a
anului în curs.”

3. La articolul 44, alineatele (4) – (6)
vor avea următorul cuprins:
Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat

6. Art.II – Legea petrolului nr.238/2004,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, se
modifică şi se completează, după cum
urmează:

Nemodificat

7. 1. La articolul 2, punctul 33 va avea
următorul cuprins:

“33. redevenţa petrolieră reprezintă suma Nemodificat
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0 1 2 3
datorată de către titularii acordurilor
petroliere bugetului de stat, în condiţiile
legii, pentru exploatarea unui zăcământ
petrolier, pentru înmagazinarea subterană a
petrolului, precum şi pentru exploatarea
bunurilor aflate în domeniul public al
statului, în scopul transportului şi tranzitului
petrolului pe conducte magistrale, precum şi
operării terminalelor petroliere;”

8. 2. La articolul 49, alineatul (2), litera b)
va avea următorul cuprins:
“b) o cota de 8% din valoarea veniturilor

brute realizate din operaţiunile petroliere de
transport şi tranzit al petrolului prin
sistemele naţionale de transport al
petrolului, precum şi din operaţiunile
petroliere efectuate prin terminalele
petroliere aflate în proprietatea publică a
statului.”.

Nemodificat

9. 3. La articolul 49, alineatul (2), după
litera b) se introduce o literă nouă, litera
c), cu următorul cuprins:
„c) o cotă de 3% din valoarea veniturilor

brute realizate din operaţiunea petrolieră de
înmagazinare a gazelor naturale, în depozite
subterane.”

Nemodificat
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10. 4. La articolul 49, alineatul (4) va avea

următorul cuprins:
„(4) Calculul contravalorii redevenţei
petroliere datorate bugetului de stat de către
titularii acordurilor petroliere de dezvoltare
– exploatare şi exploatare se face pe baza
preţurilor de referinţă stabilite de autoritatea
competentă, dar nu mai mici decât preţurile
de livrare practicate de aceştia.”

Nemodificat

11. 5.La articolul 50, alineatul (1) se abrogă. Nemodificat

12. Art.III - Activităţile de operare a
depozitelor subterane se atribuie prin acord
petrolier, persoanelor juridice care au
încheiate contracte de concesiune conform
legii şi desfăşoară aceste activităţi la data
intrării în vigoare a prezentei legi.

Nemodificat

                                          PREŞEDINTE,                                                             SECRETAR,

                                       Dan Ioan Popescu                                                           Aurelia Vasile

Consilier,
Silvia Vlăsceanu
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