
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice 

Bucureşti,26.02.2020 
Nr. 4c-5/83 

 

Către,   
Comisia pentru industrii și servicii 

AVIZ 
asupra proiectului Legii resurselor hidrominerale 

(PLx. 458/2019) 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost 
sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență,  cu proiectul Legii 
resurselor hidrominerale, transmis cu adresa nr. PLx. 458 din 14 octombrie 2019  şi 
înregistrat sub nr.4c-5/458/15.10.2019. 
 Potrivit prevederilor art. 76 alin (1)  din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
 Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.2982/11.06.2019, a avizat nefavorabil 
, proiectul de act normativ. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 468/05.06.2019, a avizat favorabil proiectul de 
lege, cu observaţii şi propuneri. 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,cu 
modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut  proiectul Legii resurselor 
hidrominerale, în şedinţa din 26.02.2020. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât în unanimitate de voturi 
avizarea favorabilă a proiectului de lege mai sus menționat, cu amendamentele admise 
care se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz. 

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

      PREŞEDINTE,                           SECRETAR, 
Alexandru STĂNESCU                         Dan CIOCAN 
 
 
 
 
Șef serviciu Anton Păștinaru 
 

Consilier, dr. Gabriela  Amalia Ciurea       
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Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

Nr. 
Crt. 

Text proiect de lege 
 

Amendamente propuse 
(autor) 

Motivare amendament 

1 Art. 6 pct. 47 
 
În sensul prezentei legi, termenii 
și expresiile de mai jos au 
următoarea semnificație: 
47. sursă de apă subterană – 
punctul de descărcare și/sau 
perimetrul de exploatare a unui 
acvifer subteran, reprezentat prin 
una sau mai multe emergențe 
naturale – izvor, dren sau foraj, a 
cărui localizare la suprafața 
terenului, este determinată prin 
coordonate topo-geodezice. 

1.Punctul 47 al art. 6 se modifică  și va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
47. sursă de apă subterană – punctul de 
descărcare și/sau de exploatare a unui acvifer 
subteran, reprezentat prin una sau mai multe 
emergențe naturale – izvor, dren sau foraj, a 
cărui localizare la suprafața terenului este 
determinată prin coordonate topo-geodezice. 
 
Autori: 
Fădor Angelica, deputat PNL 
Șoptică Costel , senator PNL 

Sursa de apă subterană are caracteristici fizio-
chimici, microbiologici bine definiți și stabili, și 
este legată de o structură geologică bine 
definită. Un perimetru de exploatare nu poate 
fi definit ca o sursă de apă subterană. 
Perimetrul de exploatare este delimitat printr-
un contur determinat prin puncte topografice 
cu coordonate în sistem Stereo 70. 
 

2 Art. 14 
 
(9)Analizele fizico-chimice, 
microbiologice și de 
radioactivitate ale resurselor 
hidrominerale vor fi efectuate la 
laboratoare acreditate de către 
organismul național de 
acreditare. 

2.Alineatul(9) al art. 14 se modifică  și va 
avea următorul cuprins: 
(9) Analizele fizico-chimice microbiologice și 
de radioactivitate ale resurselor hidrominerale 
vor fi efectuate la laboratoare acreditate de 
către organisme de acreditare interne, 
europene și internaționale. 
 
Autori: 
Fădor Angelica, deputat PNL 
Șoptică Costel , senator PNL  

Monitorizarea  indicatorilor fizico-chimici, 
microbiologici si de radioactivitate se face atat 
in laboratoare din tara cat si din strainatate. 
Ponderea firmelor care exporta produse sunt 
obligate sa efectueze analize la laboratoare 
internationale similare, deoarece sunt tari 
care nu accepta analize decat de la 
laboratoarele recunoscute de tara respectiva 
(ex. SCITEC Research Elvetia  pentru SUA, 
Emirate, etc ) sau uneori cer analize care nu 
pot fi facute in laboratoarele din tara 
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(ex.EUROFINS -SUA). 
3 Art. 20 

 
(1) Dreptul de a efectua activități 
de explorare, în vederea punerii 
în evidenţă a unei noi resurse 
şi/sau rezerve hidrominerale, se 
acordă pe bază de contract de 
concesiune, la cererea 
persoanelor juridice sau la 
iniţiativa A.N.R.M. cu avizul 
A.N.A.R. 
 
 

3.Alineatul(1) al art. 20 se modifică  și va 
avea următorul cuprins: 
(1) Dreptul de a efectua activități de 
explorare în vederea punerii în evidenţă a 
unei noi resurse şi/sau rezerve hidrominerale, 
se acordă pe bază de contract de concesiune 
de explorare exclusiv, la cererea 
persoanelor juridice sau la initiativa A.N.R.M. 
cu avizul A.N.A.R. 
 
Autori: 
Fădor Angelica, deputat PNL 
Șoptică Costel , senator PNL  

Prin ativitatea de cercetare în faza de 
explorare se mareste gradul de cunoastere a 
conditiilor geologice si hidrogeologice si este 
necesar sa se acorde drept de exclusivitate in 
favoarea investitorului.  (Se procedeza la fel, 
conform Legii minelor nr. 85/2003: art 15, 
Explorarea se realizeaza pe baza unei licente 
exclusive acordate pentru oricare dintre 
resursele minerale descoperite in perimetru). 

4 Art. 21 
 
(5) Contractele de concesiune de 
explorare pentru resurse 
hidrominerale se acorda pe o 
perioada de maximum 5 ani in 
limitele perimetrului precizat in 
contract si cu o garantie 
financiara corespunzatoare 
pentru refacerea mediului, 
constituita conform prevederilor 
legale. In cadrul contractului de 
concesiune de explorare vor fi 
prevazute si termenele cu privire 
la realizarea activitatilor de 
exploatare experimentara cu/fara 
valorificare. 
 

4.Alineatul(5) al art. 21 se modifică  și va 
avea următorul cuprins: 
(5) Contractul de concesiune de explorare 
pentru resurse hidrominerale se acorda pe o 
perioada de maximum 5 ani cu drept de 
prelungire până la intrarea în vigoare a 
contractului de concesiune de 
exploatare, respectiv, data publicării în 
Monitorul Oficial a Ordinului 
Președintelui A.N.R.M. de aprobarea 
contractului de concesiune pentru 
exploatare în limitele perimetrului precizat în 
contract și cu o garanție financiară 
corespunzatoare pentru refacerea mediului, 
constituită conform prevederilor legale. În 
cadrul contractului va fi prevăzut și dreptul 
cu privire la realizarea activităților de 
explorare cu/fără valorificare. 

Dreptul de prelungire a Licentei de explorare 
se afla si in Legea minelor nr. 85/2003, 
art.16(1): Licenta de explorare se acorda pe o 
perioada de maximum 5 ani cu drept de 
prelungire pentru cel mult 3 ani.. 
Titularul contractului de concesiune are 
dreptul sa-si continue activitatea de explorare 
aflata in faza de exploatare experimentala cu 
valorificare, conservare, intretinere a 
lucrarilor miniere executate in perimetrul 
instituit prin prelungirea automata pana la 
intrarea in vigoare a contractului de 
concesiune pentru exploatare, respectiv, data 
publicarii in MOf a contractului de concesiune 
pentru exploatare. 
Acest drept se afla si in Legea minelor: art.17 
(2) Titularul licentei de explorare are dreptul 
sa continue, pana la data intrarii in 
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Autori: 
Fădor Angelica, deputat PNL 
Șoptică Costel , senator PNL  

vigoare a licentei de exploatare, 
executare activitatilor miniere de 
exploatare experimentala cu/fara 
valorificare, de conservare si intretinere 
a lucrarilor miniere executate in perimetrul 
de explorare instituit. 

5 Art. 21 
 
(11)În perioada de explorare, 
care nu poate fi mai mare de 
5 ani,  se pot executa lucrări de 
exploatare experimentală cu 
valorificare. 

5.Alineatul (11) al art. 21 se modifică  și 
va avea următorul cuprins: 
(11) În perioada de explorare  se pot executa 
lucrări de exploatare experimentală cu 
valorificare până la data intrării în vigoare 
a contractului de concesiune de 
exploatare, respectiv, data publicării în 
Monitorul Oficial a Ordinului 
Președintelui A.N.R.M. de aprobare a 
contractului de concesiune de 
exploatare. 
Autori: 
Fădor Angelica, deputat PNL 
Șoptică Costel , senator PNL 

 
 
Titularul contractului de concesiune are 
dreptul sa-si continue activitatea de 
exploatare experimentala cu valorificare pana 
la aprobarea contractului de concesiune de 
exploatare. 
 

6 Art.26  alin. (2) 
 
(2) Contractul de concesiune se 
incheie in forma scrisa si intra in 
vigoare la data publicarii ordinului 
Presedintelui A.N.R.M.  in 
Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I. 
 

6.Alineatul (2) al art. 26 se modifică  și 
va avea următorul cuprins: 
2. Contractul de concesiune se încheie în 
forma scrisă și intră în vigoare la data 
publicării ordinului Presedintelui ANRM în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Ordinul Președintelui ANRM va fi publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
în termen de 30 de zile de la data 
semnării contractului. 
Autori: 
Fădor Angelica, deputat PNL 

 
 
Nerespectarea acestui termen ar avea 
repercursiuni asupra activitatii societatilor 
comerciale, putandu-se ajunge inclusiv la  
oprirea procesului de productie. 



5 
 

Șoptică Costel , senator PNL  
7 Art. 27 

  
a)separarea elementelor 
instabile, cum sunt compușii de 
fier și de sulf, prin filtrare și/sau 
decantare, eventual precedată de 
oxigenare, astfel încât această 
tratare  să nu aibă ca efect 
modificarea compoziției apei 
minerale naturale în ceea ce 
privește constituenții 
caracteristici care îi confera 
proprietățile. 

7.Litera a) a art. 27 se modifică  și va 
avea următorul cuprins: 
a) separarea elementelor instabile, cum sunt 
compușii de fier, mangan și de sulf, prin 
filtrare și/sau decantare, eventual precedată 
de oxigenare, astfel încât această tratare  să 
nu aibă ca efect modificarea compoziției apei 
minerale naturale în ceea ce privește 
constituenții caracteristici care îi confera 
proprietățile. 
 
 
Autori: 
Fădor Angelica, deputat PNL 
Șoptică Costel , senator PNL  

 
Este necesar de introdus si manganul, 
pentru ca majoritatea surselor care contin 
fier, contin si mangan care poate fi eliminat 
prin filtrare odata cu fierul, dupa oxidarea 
acestuia cu aer, fara a finevoie de utilizarea 
aerului imbogatit cu ozon. 

8 Art.62 
 
(2) Exercitarea dreptului de 
trecere, stabilit potrivit alin (1), 
se face contra plății unei 
despăgubiri anuale către 
proprietarii terenurilor afectate de 
acesta, pe baza convenției 
încheiate între părți, cu 
repectarea prevederilor legale, în 
termen de 60 de zile de la 
comunicarea către proprietarii de 
terenuri, a unei notificări scrise 
din partea titularilor contractelor 
de concesiune și/sau permise. 

8.Alineatul (2) al art. 62 se modifică  și 
va avea următorul cuprins: 
(2) Exercitarea dreptului de trecere, stabilit 
potrivit alin (1), se face contra plății unei 
despăgubiri către proprietarii terenurilor 
afectate de acesta, pe baza convenției 
încheiate între părți, cu repectarea 
prevederilor legale, în termen de 60 de zile de 
la comunicarea către proprietarii de terenuri, 
a unei notificări scrise din partea titularilor 
contractelor de concesiune și/sau permise. 
 
 
Autori: 
Fădor Angelica, deputat PNL 
Șoptică Costel , senator PNL 

 
 
Modalitatea de plata se stabileste in cadrul 
conventiei.  
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9 Art. 72 
 
 
(3)Dosarul pentu recunoașterea 
oficială care însoțește cererea, 
trebuie să cuprindă: 
a) o documentație, care să 
furnizeze date de cunoaștere 
completă a apei minerale 
naturale, respectiv, a faptului că 
aceasta îndeplinește cerințele din 
definiție  prevăzută la art. 7, 
punctul 7 și anexele nr. 1-7, și a 
apei de izvor; această 
documentație va fi întocmită de 
specialiști atestați de către 
A.N.R.M. 

9.Alineatul (3), litera a) a art. 72 se 
modifică  și va avea următorul cuprins: 
 
(3) Dosarul pentu recunoașterea oficială care 
însoțește cererea, trebuie să cuprindă: 
a) o documentație, care să furnizeze date de 
cunoaștere completă a apei minerale 
naturale, respectiv, a faptului că aceasta 
îndeplinește cerințele din definiție art. 6, pct 
6 și anexele nr 1-7, și a apei de izvor; 
aceasta documentație va fi întocmită de 
specialiști atestați de către A.N.R.M. 
 
 
 
 
Autori: 
Fădor Angelica, deputat PNL 
Șoptică Costel , senator PNL 

 
Datorită renumerotării articolelor din proiectul 
de lege, art. 7, pct 7 au devenit art. 6, pct 6, 
prin urmare raportarea se face corespunzător. 

10 Art. 102  
 
(1)În termen de 18 luni de la 
publicarea prezentei legi, titularii 
de contracte de concesiune 
pentru exploatarea de ape 
minerale naturale, ape minerale 
terapeutice urmează să 
procedeze la recunoașterea 
oficială a acestor ape, conform 
prevederilor prezentei legi. 

10.Alineatul (1) al art. 102 se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
(1) În termen de 18 luni de la publicarea 
Normelor de aplicare a prezentei  legi, 
titularii de contracte de concesiune pentru 
exploatarea de ape minerale naturale, ape 
minerale terapeutice urmează să procedeze la 
recunoașterea oficială a acestor ape, conform 
prevederilor prezentei legi. 
 
Autori: 
Fădor Angelica, deputat PNL 
Șoptică Costel , senator PNL 

 
In proiectul de lege, la art.104 alin (1) este 
prevazut faptul ca Normele pentru aplicarea 
prezentei legi se elaboreaza de catre 
autoritatile competente in termen de 90 de 
zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi si 
vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului. 
In consecinta consideram oportun ca termenul 
de 18 luni sa curga de la publicarea Normelor 
de aplicare a prezentei legi. 
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11 Art. 104 
(1) Normele pentru aplicarea 
prezentei legi se elaborează de 
către autoritățile competente în 
termen de 90 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei 
legi și vor fi aprobate prin 
hotărâre a Guvernului.  

11.Alineatul (1) al art. 104 se elimină  
 
 
Autori: 
Fădor Angelica, deputat PNL 
Șoptică Costel , senator PNL 
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