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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

         Bucureşti, 17.02.2008 
                     Nr.23/198/2007 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.4 din Legea nr. 85/2003,  transmisă cu adresa nr.P.l.x 429 din 4 iunie 

2007, înregistrată sub nr.23/198/2007. 

  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

        
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
Bucureşti, 17.03.2008 

                                                                                  Nr.23/168/2007 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru completarea art.4 din Legea nr. 85/2003, 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
pentru industrii şi servicii a fost sesizată, în fond în procedură de urgenţă cu propunerea legislativă pentru completarea 
art.4 din Legea nr. 85/2003 transmisă cu adresa nr.P.l.x 429 din 4 iunie 2007  şi înregistrată cu numărul 23/168/2008. 
  Propunerea legislativă a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ, cu nr.403 din 16 martie 2007. 
  Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a respins propunerea legislativă  în şedinţa din 30 mai 
2007, întrucât nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei legi organice. 
  Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr.P.l.x 429 
din 4 iunie 2007 şi înregistrată cu nr.31/679 din 5 iunie 2007. 
                   Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a avizat negativ 
propunerea legislativă, cu nr.26/1727/06.09.2007. 

Propunerea legislativă vizează interzicerea tehnologiei bazate pe folosirea cianurii în mineritul din 
România. Din punct de vedere al Dreptului Comunitar, propunerea legislativă se încadrează  în acquis-ul comunitar ce 
vizează protecţia mediului, domeniu considerat de interes major în contextul politicilor comunitare. 
  Examinarea propunerii legislative, a avut loc în şedinţele comisiei din datele de 13 – 20 – 27 - februarie, 5 
martie şi 12 martie 2008. 
  La lucrări au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 22 deputaţi membri ai comisiei. 
  La examinarea proiectului de lege au participat specialişti  din Ministerul Economiei şi Finanaţelor, 
Ministerul Mediului şi Dezvoltăreii Durabile,  Confederaţia Sindicală Meridian, Agenţia Naţională de Resurse 
Minerale. 
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  În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ şi comisiilor de 
specialitate ale Camerei Deputaţilor, precum şi punctele de vedere ale Guvernului şi Senatului. De asemenea, potrivit 
Directivei nr.2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industria extractivă, care are termen de transpunere în 
legislaţia României până la data de 1 mai 2008 “concentraţiile de cianuri şi compuşi de cianuri din iazurile miniere, 
provenite de la anumite industrii extractive, trebuie să fie reduse la cel mai scăzut nivel posibil, utilizând cele mai bune 
tehnici disponibile“, la nivel european nefiind interzisă folosirea cianurilor, ci este condiţionată de anumite proceduri. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise şi amendamente respinse. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
  Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, Camera decizională pentru acest proiect de lege 
este Camera Deputaţilor. 

 
 
 
 
 

A M E N D A M E N T E  A D M I S E 
asupra propunerii legislative pentru completarea art.4 din Legea nr.85/2003 

 
 

 
 

Nr. 
crt. 

 

 
Textul propunerii legislative 

 
Amendamente 

 admise 

 
Motivaţia 

0 1 2 3 
1. LEGE 

 pentru completarea art.4 din Legea 
nr.85/2003 

Titlul legii se modifică după cum 
urmează: 

LEGE 
privind folosirea tehnologiilor de 
preparare prin cianurare a 
minereurilor auro-argentifere, 
precum şi la înnobilarea 
reziduurilor acestora. 

  
      Faţă de scopul dorit şi 
urmărit de legiuitor, în 
materie se impune o 
reglementare distinctă, cu 
caracter special, faţă de 
Legea minelor nr.85/2003 
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Autorii: 
Dep. Iancu Iulian – PSD; 
Dep. Bivolaru Ioan – PSD; 
Dep. Vasile Aurelia – PSD; 
Dep. Boagiu Anca – PD-L; 
Dep. Mironescu Laurenţiu – PD-L; 
Dep. Momanu Corneliu – PD-L; 
Dep. Piteiu Adrian – PD-L; 
Dep. Petrea Constantin – PD-L; 
Dep. Rusu Alin Liviu – PSD; 
Dep. Sanda Victor – PSD; 
Dep. Pop Claudiu – PSD; 
Dep. Bardan Ştefan - PD-L; 

2. Articol unic – După alineatul (3) al 
articolului 4 din Legea minelor 
nr.85/2003, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr.197 din 
27/03/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se introduce 
un nou alineat, alineatul (4), cu 
următorul cuprins: 
(4) „Activitatea minieră, bazată pe 
folosirea tehnologiei prin cianuri, în 
orice etapă a exploatării aurului şi 
argintului, precum şi în orice etapă 
a procesării şi înnobilării 
reziduurilor este interzisă. Această 
interdicţie se aplică şi în cazul 
folosirii compuşilor de cianură în 
orice procent, precum şi în cazul 
folosirii sale în combinaţie cu alte 
metode de procesare sau înnobilare 
a reziduurilor”. 

 Articolul unic devine articolul nr.1 
cu următorul conţinut: 
 Art.1 -  Incepând cu 1 mai 2008, 
în România activităţile din 
proiectele miniere noi care urmează 
a fi dezvoltate şi realizate prin 
folosirea tehnologiilor de preparare 
prin cianurare, a minereurilor auro-
argentifere, în orice etapă, precum 
şi înnobilarea reziduurilor acestora 
sunt interzise, dacă nu respectă – 
fără derogări – prevederile Uniunii 
Europene din Directiva 
nr.2006/21/CE privind gestionarea 
deşeurilor din industria extractivă. 
Autorii: 
Dep. Iancu Iulian – PSD; 
Dep. Bivolaru Ioan – PSD; 
Dep. Vasile Aurelia – PSD; 
Dep. Boagiu Anca – PD-L; 
Dep. Mironescu Laurenţiu – PD-L; 
Dep. Momanu Corneliu – PD-L; 
Dep. Piteiu Adrian – PD-L; 
Dep. Petrea Constantin – PD-L; 
Dep. Rusu Alin Liviu – PSD; 

  Directiva nr. 2006/21/EU 
este stabilită, de UE, a se 
aplica de către România de 
la 1 mai 2003. Ea 
cuprinde,înafara altor 
dispoziţii, reglementări 
exprese referitoare la 
emisiile admise de 
concentraţie de cianuri 
disociabile în mediu slab 
acid de la punctul de 
descărcare a sterilului, 
rezultat la staţia de 
procesare, în iaz.  
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Dep. Sanda Victor – PSD; 
Dep. Pop Claudiu – PSD; 
Dep. Bardan Ştefan - PD-L; 

3.      Se introduce un nou articol 2, cu 
următorul cuprins: 
Art.2  (1) La activităţile din 
proiectele miniere noi, prevăzute la 
art.1, care urmează a fi dezvoltate şi 
realizate prin folosirea tehnologiilor 
de preparare prin cianurare a 
minereurilor auro-argentifere,  
concentraţia de cianuri disociabile 
în mediu slab acid la punctul de 
descărcare a sterilului, de la staţia 
de procesare, în iaz, conform 
Directivei nr. 2006/21/EU, nu se 
pot depăşi următoarele părţi pe 
milion – ppm :   
 - 50 ppm, de la 1 mai 2008; 
- 25 ppm, de la 1mai 2013; 
- 10 ppm, de la 1mai 2018; 
- 10 ppm, la instalaţiile de deşeuri 
care au primit autorizaţie, după 1 
mai 2008; 
     (2) Verificarea  limitei de 
maxim de emisii – prevăzută la 
alin. (1) - şi răspunderea privind 
exactitatea încadrării lor în limitele 
legale revin Ministerului Mediului 
şi Dezvoltării Durabile, prin 
prelevarea de probe zilnice din 
iazul de decantare, ca şi din alte 
puncte ale arealului, privind 
protecţia mediului.  
     (3) In caz de depăşire a parţilor 
pe milion a emisiilor, conform alin 
(1) care reprezintă limitele maxim 
admise, operatorul economic îşi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cotele maxime de poluare 
sunt preluate din Directiva 
nr. 2006/21/EU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Măsura de pierdere a 
licenţei şi a dreptului de a 
mai dispune de drepturile 
contractuale, cât şi de  
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pierde de drept  licenţa, precum şi 
drepturile contractuale şi celelalte 
prerogative asupra activelor 
corporale şi necorporale, din 
investiţie, până la repararea 
integrală a prejudiciului cauzat. 
 
Autorii: 
Dep. Iancu Iulian – PSD; 
Dep. Bivolaru Ioan – PSD; 
Dep. Vasile Aurelia – PSD; 
Dep. Boagiu Anca – PD-L; 
Dep. Mironescu Laurenţiu – PD-L; 
Dep. Momanu Corneliu – PD-L; 
Dep. Piteiu Adrian – PD-L; 
Dep. Petrea Constantin – PD-L; 
Dep. Rusu Alin Liviu – PSD; 
Dep. Sanda Victor – PSD; 
Dep. Pop Claudiu – PSD; 
Dep. Bardan Ştefan - PD-L; 

activele corporale şi 
necorporale, în caz de 
poluare, până la repararea 
intergrală a prejudiciului 
creat, este  o măsură de 
siguranţă, pentru sporirea şi 
menţinerea permanentă a 
diligenţei operatorului 
economic, în acest sector 
minier, la nivelul prescris de 
lege. 
 

4  Se introduce un nou articol 3, cu 
următorul cuprins: 
Art.3 - Operatorii economici din 
minerit în funcţiune la data 
transpunerii în legislaţia României 
a Directivei nr. 2006/21/CE, 
conform art.1, beneficiază pentru 
adaptarea instalaţiilor şi tehnologiei 
de preparare a minereurilor auro-
argentifere prin cianurare de un 
timp de graţie de 4 ani, perioadă 
care încetează de drept, fără 
posibilitate de prelungire, la 1 mai 
2012, măsură în concordanţă cu  
angajamentele României prevăzute  
la capitolul de mediu a Tratatului 
de aderare a României la Uniunea 
Europeană, ratificat prin Legea 

La cererea Guvernului şi a 
Ministerului Economiei şi 
Finanţelor, în concordanţă 
cu reglementările UE, 
agenţii economici în 
funcţiune la data 
transpunerii Directivei nr. 
2006/21/UE, pentru 
adaptarea instalaţiilor şi 
celorlalte utilităţi, pot 
beneficia de un timp de 
graţie care să nu depăşească 
data de 1 mai 2012. 
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nr.157/2005. 
Autorii: 
Dep. Iancu Iulian – PSD; 
Dep. Bivolaru Ioan – PSD; 
Dep. Vasile Aurelia – PSD; 
Dep. Boagiu Anca – PD-L; 
Dep. Mironescu Laurenţiu – PD-L; 
Dep. Momanu Corneliu – PD-L; 
Dep. Piteiu Adrian – PD-L; 
Dep. Petrea Constantin – PD-L; 
Dep. Rusu Liviu – PSD; 
Dep. Sanda Victor – PSD; 
Dep. Pop Claudiu – PSD; 
Dep. Bardan Ştefan - PD-L; 

5  Se introduce un nou articol 4, cu 
următorul cuprins: 
Art.4 - Guvernul României, va 
elabora – până la 1 septembrie 2008 
–  Planul de dezvoltare, amenajare 
şi refacere a zonelor afectate de 
activităţile miniere pentru crearea  
unui habitat de maxima siguranţă. 

  Autorii:          
 Dep. Iancu Iulian – PSD; 
Dep. Bivolaru Ioan – PSD; 
Dep. Vasile Aurelia – PSD; 
Dep. Boagiu Anca – PD-L; 
Dep. Mironescu Laurenţiu – PD-L; 
Dep. Momanu Corneliu – PD-L; 
Dep. Piteiu Adrian – PD-L; 
Dep. Petrea Constantin – PD-L; 
Dep. Rusu Alin Liviu – PSD; 
Dep. Sanda Victor – PSD; 
Dep. Pop Claudiu – PSD; 
Dep. Bardan Ştefan - PD-L; 

Prevederea este necesară 
deoarece  Guvernul nu şi-a  
îndeplinit obligaţia asumată 
în acest scop. 
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A M E N D A M E N T E  R E S P I N S E 
asupra propunerii legislative pentru completarea art.4 din Legea nr.85/2003 

 
Nr. 
crt. 

 

 
Textul propunerii legislative 

 
Amendamente 

 respinse 

 
Motivaţia 

0 1 2 3 
1. LEGE 

 pentru completarea art.4 din Legea 
nr.85/2003 

LEGE 
pentru completarea art.4 din 
Legea nr.85/2003 privind 
folosirea tehnologiilor de 
preparare prin cianurare a 
minereurilor auro-argentifere, 
precum şi la înnobilarea  
reziduurilor acestora. 

  

2. Articol unic – După alineatul (3) al 
articolului 4 din Legea minelor 
nr.85/2003, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr.197 din 
27/03/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se introduce 
un nou alineat, alineatul (4), cu 
următorul cuprins: 
(4) „Activitatea minieră, bazată pe 
folosirea tehnologiei prin cianuri, în 
orice etapă a exploatării aurului şi 
argintului, precum şi în orice etapă 
a procesării şi înnobilării 
reziduurilor este interzisă. Această 
interdicţie se aplică şi în cazul 
folosirii compuşilor de cianură în 
orice procent, precum şi în cazul 
folosirii sale în combinaţie cu alte 
metode de procesare sau înnobilare 
a reziduurilor”. 

Articol unic – După alineatul (3) al 
articolului 4 din Legea minelor 
nr.85/2003, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr.197 din 
27/03/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se introduce 
un nou alineat, alineatul (4), cu 
următorul cuprins: 
(4) a). „Activitatea minieră, bazată 
pe folosirea tehnologiei prin 
cianuri, în orice etapă a exploatării 
aurului şi argintului, precum şi în 
orice etapă a procesării şi 
înnobilării reziduurilor este 
interzisă. Această interdicţie se 
aplică şi în cazul folosirii 
compuşilor de cianură în orice 
procent, precum şi în cazul folosirii 
sale în combinaţie cu alte metode 
de procesare sau înnobilare a 
reziduurilor”. 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ratificat prin Legea nr. 
157/2005 
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“b). De la data intrării în vigoare 
a prezentei legi se acordă 
operatorilor economici un termen 
de 5 ani pentru adaptarea 
tehnologiilor de prelucrare la 
noile cerinţe legislative, fără a 
prejudicia angajamentele 
României prevăzute la capitolul 
de mediu al tratatului de aderare 
a României la Uniunea 
Europeană.” 
 
Deputat: Antal Istvan – UDMR; 

 
                             
 
                            PREŞEDINTE,                                                                        SECRETAR, 
 
                                Iulian Iancu                                                                          Aurelia Vasile 
 
                        
 
 
 
                           Raportorii: Dep. Iancu Iulian – PSD;                                                    Dep. Piteiu Adrian – PD-L ;                            
                                               Dep. Bivolaru Ioan – PSD;                                                  Dep. Petrea Constantin – PD-L;   
                                               Dep. Vasile Aurelia – PSD;                                                  Dep. Rusu Liviu Alin – PSD; 
                                               Dep. Boagiu Anca – PD-L;                                                   Dep. Sanda Victor – PSD;    
                                               Dep. Mironescu Laurenţiu – PD-L;                                     Dep. Pop Claudiu – PSD;   
                                               Dep. Momanu Corneliu – PD-L;                                          Dep. Bardan Ştefan – PD-L;  
                                                                                                            
 
 
 
Întocmit:              Viorica Petraşcu – consilier parlamentar; 
                              Teodor Bobiş      -  consilier parlamentar. 
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